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Kültéren is kötelezővé válik
Csíkszeredában keddtől lép érvénybe a maszk használata
• A helyi katasztró-
favédelmi bizottság 
a járvány berobbaná-
sának megfékezése 
érdekében szigorító 
intézkedéseket és 
javaslatokat hozott. 
Többek között az 
élelmiszerüzletek és 
üzletláncok újból csak 
korlátozott számú vá-
sárlót engedhetnek be 
a helyiségeikbe. 

KORPOS ATTILA

„Csíkszereda sem kivétel, múlt hét 
óta ismét jelentősen megnőtt az iga-
zolt koronavírusos esetek száma 
városunkban. Ma már szinte min-
denkinek van olyan ismerőse, aki tü-
neteket produkál” – kezdte a bizott-
ság elnöke. Ráduly Róbert Kálmán 

tudatta, az egy héttel korábbi 
adatokhoz képest több mint 
kétszeresével nőtt meg a me-
gyében a pozitív mintát pro-
dukáló esetek száma.

Mivel a megyeszékhe-
lyen ezer lakosra számol-
va jelenleg 3,5 fertőzöttet 

tartanak számon – a 3-as 
határértéket meghaladóan már kö-
telező intézkedéseket foganatosí-
tani –, a bizottság négy döntésben 
is állást foglalt. „Kötelezővé válik 
a város belterületén a védőmaszk 
viselése. Ez alól kivétel Csiba, Har-
gitafürdő, Zsögödfürdő” – számolt 
be. Betiltásra kerülnek ugyanakkor 

a kulturális rendezvények, továb-
bá gyülekezési tilalom is érvénybe 
lép. Itt újságírói kérdésre pontosí-
totta, hogy a megemlékezésekre, 
ünnepségekre, köztéri tüntetésekre 
értendő a szabályozás, de például a 
szentmise nem tartozik ebbe bele. 
Mindegyik intézkedés esetében az 
ezer lakosra számolt három ezrelé-
kes határérték alatt lehet feloldani a 
korlátozást. „Az üzletek és a boltok 
esetében a bizottság visszavezette 
a tavasszal bejáratott létszámkor-
látozást. A felületek méretének ér-
telmében az adott egység kell meg-
határozza, hogy hány vásárló lehet 
egy időben a helyiségben, amit le-
hetőleg függesszenek is ki a bejára-
tokhoz” – hívta fel a fi gyelmet a le-

köszönő városvezető. Ezt a döntést 
legkorábban az ezer főre számított 
másfél ezrelékes határérték alatti 
szám oldhatja majd fel. 

Telítődik az egészségügyi 
ellátás

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház illetékesének tájékoztatá-
sát is tolmácsolta. „Az egészség-
ügyi rendszer lassan telítődik, a 
személyzet pedig kapacitása hatá-
rán dolgozik. A sürgősségi osztály 
munkatársai nagyon leterheltek, 
a megyei mentőszolgálat emberei 
napi nyolcvan tesztkötelezettség 
miatt kerülnek mozgósításra” – 
számolt be az elhangzottakról. Az 

egységes sürgősségi hívószámra 
érkező bejelentések is sokasodnak, 
de a jó hírek terén elmondta, a kór-
ház fül-orr-gégészeti osztályán 20 
betegágyat tudnak kialakítani az 
enyhébb tünetekkel rendelkező, 
koronavírussal diagnosztizált pá-
ciensek számára. 

A városvezető ugyanakkor a bi-
zottság egyöntetű üzenetét is köz-
vetítette: „hangsúlyosan felkérjük 
az egyházi és világi elöljárókat, 
hogy az istentiszteletek bemutatá-
sakor, illetve sajtótájékoztatón és 
közönség előtti szereplésük köz-
ben fokozott fi gyelmet fordítsanak 
a kötelező és helyes maszkviselés-
re, továbbá a megfelelő távolságok 
betartására”.

Csíkszeredában kültéren is kötelezővé válik 
a védőmaszk viselése

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

Maszkviselés
Maros megyében is
Hétfőn délelőtt született meg 
a Maros Megyei Vészhelyzeti 
Bizottság legújabb rendelete, 
amely kimondja, hogy keddtől 
milyen megszorító intézke-
dések érvényesek. Azokon a 
településeken, ahol a korona-
vírus-fertőzések aránya elérte 
a 3 ezreléket, hétfő reggeltől 
már vörös forgatókönyv szerint 
működnek az iskolák, vagyis 
minden tanuló online oktatá-
son vesz részt, az óvodákat is 
bezárták. A megyeszékhelyen 
kívül ez hat másik településen 
érvényes: Nyárádtőn, Maroske-
resztúron, Marosszentgyörgyön, 
Maros szentkirályon, Kozma-
telkén és Marosszentannán. Itt 
keddtől bezárják a kocsmák és 
éttermek belső tereit, maszkot 
kell viselnie minden 5 évnél 
idősebb személynek, aki kilép az 
utcára. Ezeken a településeken 
nemcsak a vendéglátó egységek 
belső tereit zárják be, hanem a 
színházakat, mozikat, zárt térben 
működő kulturális intézményeket 
is. Azokon a településeken ahol a 
fertőzöttség 1,5 és 3 ezrelék kö-
zött van, a zsúfoltabb köztereken 
kötelező a maszkviselés. Maros 
megyében jelenleg sárga besoro-
lásban van: Radnót, Marosludas, 
Magyaró, Cintos, Bánd, Koronka, 
Kutyfalva, Nyárádremete, Jedd, 
Tekeújfalu, Marosugra, Mező-
rücs, Vajdaszentivány, Mezőzáh, 
Oláhkocsárd és Bala. Itt az 
iskolák hibrid üzemmódban mű-
ködnek. Ezeken a településeken 
a kocsmák és vendéglők belső te-
rei is működhetnek, de a férőhe-
lyek száma korlátozott. A megye 
többi településén egyelőre 1,5 
ezrelék alatt van a fertőzöttségi 
arány, ami azt jelenti, hogy nin-
csenek különösebb megszorító 
intézkedések, azon kívül, hogy a 
zsúfolt és a zárt helyeken viselni 
kell a védőmaszkot. Számítani 
kell arra is, hogy a csendőrség 
és rendőrség fokozott ellenőrzé-
seket tart, és figyelmeztetésre, 
büntetésre számíthat az, aki nem 
tartja be a koronavírus-járvány 
terjedésének megfékezésére 
hozott intézkedéseket.

• RÖVIDEN 

B Í R Ó  B L A N K A

A ntal Árpád sepsiszentgyörgyi 
polgármester hétfőn sajtótá-

jékoztatón elmondta, a vonatkozó 
kormányrendelet értelmében a ven-
déglátóipari egységek, játéktermek 

bezárnak, a művelődési intézmé-
nyek – a mozi, színház – szintén 
bezárják a kapukat. A prefektúrán 
tartott egyeztetésen az elöljáró arra 
kérte a rendfenntartókat, az első 
napokban ne bírságoljanak, csak 
figyelmeztessék a sepsiszentgyör-
gyieket a szabályok betartására. 
A szigorítás két hétre érvényes, 

„rajtunk múlik, hogy mi történik 
azután”, mondta az elöljáró. Arra 
is kitért, hogy a kormány még min-
dig nem fogadta el a határozatot, 
miszerint az online oktatásra kény-
szerülő, 14 évnél kisebb gyerekek 
egyik szülője otthon maradhat és 
állami támogatásként megkapja 
bére 75 százalékát, holott Ludovic 
Orban miniszterelnök hetek óta 
ígéri. Ennek minél hamarabb meg 
kell történnie, hiszen országszerte 
egyre több településen lép érvény-
be a vörös forgatókönyv, hívta fel 
a figyelmet a polgármester. Sepsi-
szentgyörgyön két hét alatt 211 új 
fertőzést regisztráltak, ezek a sze-
mélyek a közösségi terjedés révén 

fertőződtek meg, a gócpontokat 
nem veszik figyelembe, amikor a 
fertőzöttségi arányt számolják.

Tapasztalatairól is beszélt

Antal Árpád szeptember végén fer-
tőződött meg koronavírussal,a saj-
tótájékoztatón személyes tapaszta-
latait is megosztotta. „Nem tartozok 
a veszélyeztetett korosztályba, 
aktív életet élek, sportolok, mégis 
jelentős energiaveszteséggel járt a 
betegség, az ízlelés, szaglás lassan 
visszatért, de korábban a csoki és a 
csípős paprika közötti különbséget 
sem éreztem. Aki átesett a fertőzé-
sen, megtapasztalja, nem olyan, 

mint egy influenza” – mondta a 
polgármester. Arra kérte a fiatalo-
kat, akik nehezen tudják elfogadni 
a szigorításokat, hogy gondoljanak 
a szüleikre, nagyszüleikre. „Sok 
az összeesküvés-elmélet, 
én nem rendelkezem elég 
információval, hogy meg-
ítéljem, a hatósági dön-
tések arányosak-e a be-
tegség súlyosságával, de 
meg kell találnunk a mód-
ját, hogy együtt éljünk a 
vírussal. Éljük az életünket, 
dolgozzunk, amennyire lehet, de 
a legfontosabb, hogy vigyázzunk 
magunkra és egymásra” – mondta 
Antal Árpád.

Döntöttek: Sepsiszentgyörgyön is szigorítanak mától
• Keddtől két hétig köztereken mindenhol kötelező a 
maszkviselés, a sepsiszentgyörgyi tanintézetek áttér-
nek a vörös forgatókönyvre, kizárólag online zajlik az 
oktatás. A Ro-Alert vészjelző rendszeren keresztül hét-
főn délben két nyelven – románul és magyarul – értesí-
tették minderről a lakosságot.




