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Elillant a tavaszi lendület
Járványmegelőzés: üres, megrongált, esetenként ellopott lépcsőházi kézfertőtlenítő-adagolók
• Miközben tavasszal 
katonai rendeletbe 
foglalták a lépcső-
házak kézfertőtlení-
tő-adagolókkal való 
felszerelését és azok 
folyamatos feltöltését, 
a lelkesedés gyorsan 
alábbhagyott. Azóta 
üresek vagy rongáltak 
az adagolók, pedig a 
járvány elleni haté-
kony védekezés egyik 
alapját is jelenthetnék.

KORPOS ATTILA

A csíkszeredai Kőrösi Csoma 
Sán dor Lakástulajdonosok 
Szö  vet ségéhez tartozó tömbhá-

zak többségénél ugyanaz a lehangoló 
lát vány fogad, mint a város jelentős ré-
szén. Az adagolók üresek, több lépcső-
házban utoljára áprilisban töltötték fel 
azokat, még az önkormányzat meg-
bízásából. Máshol még ennyire sem 
szerencsés a helyzet, ugyanis vagy 
letörték, vagy ellopták az adagolókat. 

Kinek a feladata?

Ha április végén – amikor Hargita 
megyében még nagyon kevesen fertő-
ződtek meg az új típusú koronavírus-
sal – indokoltnak tűnt a kézfertőtle-
nítő-adagolók használata, most napi 

több mint száz új esetnél nem lenne-e 
igazán létjogosultsága? Erről a város 
leköszönő vezetőjét kérdeztük. „Úgy 
gondolom, a helyi katasztrófavédelmi 
bizottság hétfői gyűlésén újból elő kell 
vegyük azokat a témákat, amelyeket a 
tavaszi korlátozások alatt többször is 
megvitattunk. Többek között az ada-
golók megfelelő utántöltésének kér-
déskörét is” – válaszolta Ráduly Róbert 
Kálmán. Mint egy korábbi cikkünkben 
megírtuk, nem világos a törvénykezés, 
hogy kinek is a feladata az adagolók 
utántöltése. Ráduly rávilágított, tu-
domása szerint még mindig a lakás-

tulajdonosi társulások feladata lenne 
ez, de a bizottság gyűlésén tisztázni 
szeretnék ennek is a jogi hatáskörét. 
Kiemelte, egyebek közt azt is szeretné 
elérni, hogy a városi élelmiszerüzle-
teket és üzletláncokat kötelezzék a 
helyiségben egy időben tartózkodó vá-
sárlók létszámának maximalizálásá-
ra, amely előírást a kormány csak ide-
ig-óráig tartotta fontosnak betartatni.

A Transylvania X lakószövetség 
hatáskörébe Csíkszereda központ-
jában hét tömbház tartozik. A tár-
sulás elnöke lapunk érdeklődésére 
elmondta, ők az első pillanattól szív-

ügyüknek érezték, hogy mindig hasz-
nálhatók legyenek az adagolók. „A 
felszerelésük óta időközönként vásá-
rolunk négy üveg fertőtlenítőszert. Mi 
a takarítónőre bíztuk rá, hogy mindig 
töltse fel az adagolókat” – jelezte. A 
hölgy hozzátette, a lakók is szólnak, 
ha netán ki vannak fogyva az adago-
lók, így hozzá vannak szokva a ki- és 
belépésnél a kézfertőtlenítéshez. 

Értelmezés kérdése

„A tavaszi, katonai rendelkezés ér-
telmében a helyi önkormányzatok 

feladata volt az adagolók beszerzése 
és feltöltése. Mi a hétszáz lépcső-
ház mindegyikében eleget tettünk 
ennek a kérésnek” – tájékoztatott 
Zörgő Noémi. A Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője 
is elmondta, az időközben megvál-
tozott törvénykezés arról határozott, 
hogy az első töltéseket követően a 
lakástulajdonosi társulások feladata 
lesz az adagolók utántöltése, ami tu-
domása szerint nem változott azóta 
sem. „Jogilag az önkormányzat nem 
vásárolhat erre a célra fertőtlení-
tőszert, mert nem tudjuk indokolni a 
költséget a számvevőszék előtt, 
ha törvény szerint nem a mi 
feladatunk” – magyarázta. 
Mint érvelt, átiratban is ér-
tesítették a társulásokat a 
kötelezettségről, de felemás 
hozzáállást tapasztalnak. 
„Vannak lakószövetségek, amelyek 
eleget tesznek a kérésnek, folyama-
tos a használat és az utántöltés, más-
hol pedig az első töltés óta üresek az 
adagolók” – fogalmazott. A növekvő 
esetszámok hatására október 12-én a 
Hargita Megyei Katasztrófavédelmi 
Bizottság küldött a hivatalnak egy 
átiratot, amely négy szabályt tartal-
maz. Ezek közül az egyik előírja a la-
kástársulások számára a közös terek 
tisztításának kötelezettségét. „Habár 
tisztítást és nem fertőtlenítést ír elő 
a dokumentum, kérdés, hogy bele-
érthető-e jelen esetben az adagolók 
utántöltése” – hagyta nyitva a kér-
dést a sajtószóvivő. 

Bár a törvénykezés egyértelműnek tűnik, kevés társulás tesz 
eleget az adagolók utántöltésével járó kötelezettségének
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Gyergyószék
Csíkszék

Nem fényes 
a plébános állapota
A csíkszeredai kórház koro-
navírus-fertőzötteket ápoló 
csíksomlyói osztályáról további 
kezelésekre a székelyudvarhelyi 
kórházba szállították át tegnap 
Darvas-Kozma József csíksze-
redai plébánost. A Csíkszeredai 
Szent Kereszt Főplébánia plébá-
nosát kedden tesztelték korona-
vírus-fertőzésre. Mint szerdán a 
Székelyhonnak elmondta, a ví-
rusfertőzés tüneteihez epeprob-
lémák is társulnak. Az esperes 
vasárnap személyes blogján 
osztott meg egy üzenetet, 
miszerint köszöni mindenkinek 
az imáját, segítségnyújtását. 
A bejegyezés szerint állapota 
– ahogy írja – nem fényes, de 
egyelőre stabilizálódott. Mint 
ismert, Hargita megyében a szé-
kelyudvarhelyi kórházat jelölték 
meg háttérkórházként, ahová 
a társbetegségekkel is küzdő 
betegeket szállítják át.

• RÖVIDEN 

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

„Az utóbbi időben sok helyen megfor-
dultam, az ismerőseim közül is már 
többen megfertőződtek, egyes esetek-
ben kontaktszemélyként voltam megje-
lölve, ezért gyakorlatilag azonnal elvé-
geztettem a tesztet, mert éreztem némi 
tünetet is: az ízlelés és a szaglás tompu-
lását” – számolt be megkeresésünkre 
Csergő Tibor András. A múlt szerdai 
koronavírusteszt eredményét csütör-
tökön kapta kézhez: pozitív lett, így az 
egész családdal otthoni elkülönítésre 
rendezkedtek be. „Érzek egy izomláz-
szerű hátízületi fájdalmat a gyulladás-
ból fakadóan, de lélegzetvételre nem 
fáj a tüdőm vagy a mellkasom. Magas 

lázam sem volt” – magyarázta Csergő. 
Érdeklődésünkre továbbá elmondta, 
hogy házon belül is igyekeznek elkülö-
nülni a családtagok. Felesége (akinek 
pénteken pozitív lett a tesztje) és két fi a 
más-más szobában tartózkodnak. Nem 
egy időben étkeznek, két fürdőszobát 
használnak, maszkot viselnek. Csergő 
Tibor pénteken délelőtt kivizsgálás-
ra járt a gyergyószentmiklósi fertőző 
kórházban. „Tüdőröntgent, vér- és vi-
zeletvizsgálatot végeztek. Mivel enyhe 
lefolyásúnak számít nálam a fertőzés, 
ezért emelt dózisú C- és D-vitamint 
szedek, sok folyadékot iszok. Ha lázam 
lesz, akkor paracetamolt kell használ-
nom. A kezelőorvossal állandó a tele-
fonos kapcsolattartás, ha bármi tör-
ténik, ha rosszabbul érzem magam, 
akkor értesítem” – mondta Csergő. 

Kontaktjainak csupán családtagjai 
számítanak. A jelenleg még a Tarisz-
nyás Márton Múzeum igazgatójaként 
dolgozó Csergő munkatársai csütör-
tök óta otthon dolgoznak.

Elodázzák a beiktatást

Polgármesteri beiktatásáról elmondta, 
elhalasztják az eskütételt. A beterve-
zettől eltérően, várhatóan egy héttel 
később, október végén zajlik majd a 
procedúra. Csergő végezetül reagált 

a jelenlegi járványhelyzetre is. Hang-
súlyozta: „Számolni kell azzal, hogy 
bármikor bárki elkaphatja a vírust. 
Remélem, hogy mindenki felteszi a 
maszkot és látja, hogy ez a betegség 
nem valami összeesküvés-elmélet 
eredménye, hanem egy valós dolog, 
amivel teljes fegyelmezett-
ség mellett együtt kell élni. 
Itt Gyergyószentmiklóson 
a városi kórházban kilenc 
ágyat tartanak fenn a koro-
navírussal fertőzöttek szá-
mára. A súlyos betegeket 
más kórházakba szállítják, 
és mivel telítődött a városi fertőzőosz-
tály, a gyenge lefolyású betegeket ott-
honi izolációra ajánlják” – ismertette 
tapasztalatait Csergő. Nagy Zoltán 
hamarosan leköszönő polgármester 
a Gyergyó Tv érdeklődésére úgy nyi-
latkozott, hogy jelenleg összesen 25 
gyergyószentmiklósi koronavírus-fer-
tőzöttet tartanak nyilván.

Pozitív lett a koronavírustesztje Csergő Tibor Andrásnak
• Pozitív lett a koronavírustesztje Csergő Tibor András 
múzeumigazgatónak, a gyergyószentmiklósi helyható-
sági választáson mandátumot nyert polgármesternek. 
Csergő családjával együtt házi elkülönítésbe vonult, 
otthoni kezelést kap, mivel enyhék a tünetei.

Csergő Tibor András
◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  KERESZTES ZOLTÁN




