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Előírások településekre bontva
További járványügyi szigorítások léptek életbe Hargita megyében

ISZLAI KATALIN

A Hargita megyében tapasztalt 
erőteljes esetszám-növeke-
dés hatására településekre 

– városokra és községekre – bontott 
rendelkezéseket közölt pénteken a 
megyei vészhelyzeti bizottság, ezek 
tegnap 23 órától léptek életbe.

Általános rendelkezések

A védőmaszk használata például 
azokon a településeken, amelyekben 
nem haladta meg a 3-at az ezer lakos-
ra jutó igazolt koronavírus-fertőzé-
sek száma az elmúlt 14 napban, csak 
bizonyos nyilvános tereken kötelező, 
mint például piacokon, vásárokon, 
várakozási pontokon (például busz-
megállók), nyilvános ünnepsége-

ken, turisztikai övezetekben 
és az oktatási intézmények 
50 méteres körzetében. Azo-
kon a településeken viszont, 
ahol meghaladta a 3-at az 
ezer lakosra jutó megbetege-

dések száma, minden nyitott 
közterületen kötelező a maszkviselés 
az ötévesnél idősebbek számára, te-
hát az utcán is. Az egyházi ünnepek 
(körmenetek, búcsúk) megtartása 
engedélyezett, de ezeken az ese-
ményeken csak az adott település 
lakói vehetnek részt. Tiltottá váltak 
viszont a szabadban végzett szaba-
didős és sportrendezvények, kivéve 
azokat az eseteket, amikor legtöbb 
tíz (nem ugyanabban a háztartás-
ban élő) személy részvételével ren-
dezik meg ezeket. Ugyancsak tilos 
a magánrendezvények (esküvők, 

keresztelők, ünnepi ebédek stb.) 
megtartása zárt és nyitott terekben 
egyaránt. Nyilvános gyülekezésen, 
tüntetéseken legtöbb száz személy 
vehet részt az óvintézkedések tiszte-
letben tartása mellett (maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, távolságtartás stb.). 
Fontos továbbá, hogy tiltottá váltak 
a nem ugyanabban a háztartásban 
élő, hatfősnél nagyobb gyalogoscso-
portok, illetve bezártak a bárok és a 
szórakozóhelyek is. Azokat a bent-
lakásokat ugyanakkor, amelyekben 

hét nap alatt három esetet igazolnak, 
14 napra bezárják. Azoknak a gyere-
keknek, akiknek nincs lehetőségük 
hazamenni vagy máshol megszállni, 
az iskolának biztosítania kell az el-
szállásolásukat a karantén követel-
ményeinek megfelelően.

Akik kedvezőbb helyzetben 
vannak

Az általános előírások mellett a 
fertőzésszám függvényében három 

kategóriára osztották a települé-
seket a megyében, és ezeken kü-
lön-külön további szabályokra is 
fi gyelni kell. Kedvező, hogy még 
mindig azokból a településekből 
van a legtöbb, amelyekben egye-
lőre nem haladta meg az 1,5-öt az 
ezer lakosra jutó igazolt koronaví-
rus-fertőzések száma. Ezek közé 
tartozik Etéd, Szentábrahám, Bél-
bor, Tusnádfürdő, Balánbánya, 
Borszék, Kápolnásfalu, Csíkkarc-
falva, Csíkcsicsó, Csíkszentgyörgy, 
Gyergyóholló, Korond, Csíkkoz-
más, Oroszhegy, Gyergyóditró, Szé-
kelyderzs, Szépvíz, Gyergyóalfalu, 
Gyergyószárhegy, Csíkszentlélek, 
Gyergyószentmiklós, Gyimesfel-
sőlok, Gyimesközéplok, Homo-
ródszentmárton, Homoródalmás, 
Csíkpálfalva, Nagygalambfalva, 
Parajd, Csíkrákos, Gyergyóreme-
te, Máréfalva, Székelyandrásfalva, 

Salamás, Csíkszentdomokos, Csík-
szentsimon, Új székely, Zetelaka, 
Madéfalva, Ma roshévíz, Gyergyó-
várhegy, Gyergyóújfalu, Siménfal-
va, Gyergyótölgyes, Tusnád, Ká-
nyád, Varság és Vasláb. A felsorolt 
településeken a mozikban, koncer-
teken, színházakban és egyéb ren-
dezvénytermekben a rendelkezésre 
álló kapacitásnak csak a felét hasz-
nálhatják, a szabadtéri rendezvé-
nyeken pedig legtöbb 300 néző 
vehet részt. Az éttermek, kávézók 
belső terei szintén 50 százalékos ki-
használtsággal működhetnek 6 és 
23 óra között.

Szigorúbb előírások

A második kategóriába azok a tele-
pülések tartoznak, amelyekben 1,5 
és 3 között volt az ezer lakosra jutó 
igazolt koronavírus-fertőzések szá-
ma az elmúlt 14 napban. Ide tartozik 
Csíkszereda, Gyergyócsomafalva, 
Székelykeresztúr, Szentegyháza, 
Csíkdánfalva, Felsőboldogfalva, 
Galócás, Lövéte, Farkaslaka, Csík-
szentmihály, Bögöz, Oklánd, Ká-
szonaltíz, Csíkszentkirály, Csík-
szentmárton, Csíkszentimre és 
Csíkszenttamás. Ezen kategória 
esetében a mozik, koncertek, szín-
házak és egyéb rendezvénytermek 
csak 30 százalékos kihasználtság-
gal működhetnek, ahogyan az ét-
termek és kávézók is.

A harmadik csoportba az ezer 
lakosra jutó megbetegedések terén 
háromnál magasabb értéket jegy-
ző települések kerültek, ezek közé 
egyelőre mindössze három település 
sorolható, Székelyudvarhely, Fenyéd 
és Csíkmadaras. Esetükben tiltottá 
válik a felsorolt létesítmények műkö-
dése, tehát bezártak a mozik, szín-
házak és a vendéglátó helyiségek is.

Egyre szigorúbbak az előírások. Egyes településeken 
akkor is kötelező a maszkviselés, ha egyedül 
tartózkodunk közterületeken

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

• Újabb járványügyi korlátozások léptek életbe tegnap késő estétől Hargita me-
gyében a folyamatosan növekvő koronavírusos esetszámok miatt. A szigorításokat 
három kategóriára osztva közölte a megyei vészhelyzeti bizottság. Más-más korlá-
tozásokat kell majd betartaniuk azon települések lakóinak, ahol nem haladta meg 
az 1,5-öt az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma az elmúlt 14 napban, mint 
amelyekben 1,5 és 3 között, illetve 3 fölött van ez az érték. Utóbbiak közé egyelőre 
három település sorolható a megyében.




