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#online oktatás #bezárások #járványhelyzet

Újabb települések a vörös zónában

További hat Hargita megyei településen vezetnek be szigorú járványügyi intézkedéseket
• Háromról kilencre nőtt hétfőre azoknak a Hargita

megyei településeknek a száma, ahol 3 fölé nőtt az
igazolt koronavírus-fertőzések száma ezer lakosonként az elmúlt két hétben. Ezeken a településeken
– köztük a megyeközpontban – is minden tanintézetben áttérnek az online oktatásra, továbbá bezárják a
kávézókat, vendéglőket, bárokat, kocsmákat.
SZÉCHELY ISTVÁN

A
zónák
vörös

Hargita megyei vészhelyzeti bizottság képviselői
már dolgoznak az újabb
járványügyi határozaton, ugyanis a hétvégén újabb hat Hargita
megyei településen lépte át a 3-as
határértéket az ezer főre jutó
igazolt koronavírus-fertőzések száma, ami a vörös
járványügyi forgatókönyv
bevezetését teszi kötelezővé
az érintett települések esetében – tudtuk meg Adrian
Pănescutól. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője
elmondta, az említett települések
között van Csíkszereda is, amely
most már „jócskán pirosban van”
– az elmúlt hétvégén a megyeközpontban, illetve Székelyudvarhe-

lyen nőt a legnagyobb mértékben a
járvány terjedése.

Öt település neve ismeretlen
A további érintett településeket
– községeket – nem nevezte meg
a kormányhivatal illetékese, arra
hivatkozva, hogy azok esetében
még ellenőrzés alatt vannak a járványügyi adatok: biztosan átkerülnek azok is a vörös besorolás alá,
de a végleges fertőzési ráta megállapításához kivonják az azonosított
járványgócokban történt fertőzések számát az adott településen
igazolt összes fertőzés számából.
Így Székelyudvarhelyhez, Fenyédhez és Csíkmadarashoz további hat
település – Csíkszereda és még öt
község – csatlakozik, ahol mindenhol kötelező lesz a maszkviselés,
és ahol az oktatási rendszer kötelezően áttér a digitális tanrendre. Ezeken a településeken ugyanakkor bezárják az összes színházat,
mozit, játéktermet, kocsmát, bárt,
kávézót és vendéglőt. Utóbbiaknak
a konyhán nem kell felfüggeszteniük tevékenységüket, házhoz szállítással továbbra is fogadhatnak
rendeléseket.

Nyitvatartási zavar
A vendéglátó egységek korlátozott
működésére vonatkozóan azonban
nem kapott központi pontosítást a
megye, így továbbra sem egyértelmű, hogy azokon a településeken,
ahol 3 alatt van a fertőzési ráta,
pontosan mely vendéglátó egységek tarthatnak nyitva. A megyei
vészhelyzeti bizottság legutóbbi
határozata szerint nem engedélyezett a tevékenység a bárokban, klu-

bokban és diszkókban. A fertőzési
ráta alapján meghatározott korlátozások között ugyanakkor arról
rendelkeznek, hogy azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 napban az ezer lakosra jutó fertőzések
száma nem haladta meg az 1,5-öt,
a vendéglő, illetve kávézó típusú
vendéglátó egységek működtethetik beltéri helyiségeiket is, legfeljebb 50 százalékos telítettséggel,
6–23 óra között. A gondot az jelenti, hogy a köznyelvben bároknak
és kávézóknak nevezett vendéglátó egységek között jogilag nem
igazán lehet különbséget tenni,
hiszen működési engedélyükben
egyaránt az 5630-as CAEN-kód,
azaz a tevékenységi körüket meghatározó jelölés szerepel. A megyei
bizottság azért nem CAEN-kódok
alapján szabályozta az említett

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a vendéglők bezárnak.
Házhozszállítással továbbra is
fogadhatnak rendeléseket
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egységek működését, mert a vonatkozó országos határozat is csak
megnevezéseket használ erre. Az
biztos, hogy a kocsmáknak, bároknak országszerte – így Hargita
megyében is – be kellett zárniuk
vasárnap estétől, a vendéglők a
megfelelő korlátozásokkal nyitva
tarthatnak ott, ahol nem lépi túl
a 3-at a fertőzési ráta, a kávézókat
pedig mindenki meg tudja különböztetni a kocsmáktól – utalt a prefektusi hivatal szóvivője arra, hogy
ennek alapján kell meghatározni,
mely egységek tarthatnak nyitva.

• RÖVIDEN
Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 2466 fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában, összlétszámuk
jelenleg 182 854. Az ország területén eddig 5931
elhalálozást jegyeztek, a járvány kezdete óta 132 082
személyt nyilvánítottak gyógyultnak, összesen 10 296
beteget ápolnak az ország különböző kórházaiban,
intenzív osztályon pedig rekordszámú, 757 személyt
kezelnek. Eddig 2 860 226 koronavírustesztet végeztek és dolgoztak fel országszerte, 8040-et tegnap,
tehát a tesztek közel harmada bizonyult pozitívnak.
Hargita megyében 46 új koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, ezzel 1996-ra nőtt a járvány kezdete óta a
térségben azonosított esetek száma. Újabb haláleset
nem történt, így a járvány kezdete óta továbbra is
70 beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható a

koronavírussal. Gyógyultnak 29 személyt nyilvánítottak, ezáltal 1042-re emelkedett a fertőzést eddig
legyőzők száma. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi
és gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés vagy
megfigyelés alatt állók száma 242-re nőtt, az otthoni
elkülönítésben lévőké 570-re, 72 beteg esetében
pedig még folyamatban van a járványügyi vizsgálat. A
Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatásából
az is kiderült, hogy a megyében elérte a 2,45-öt az
ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma az elmúlt
14 napban, ami az ötödik legmagasabb arány az
országban. Maros megyében 54, Kovászna megyében
2 új esetet igazoltak tegnap, előbbi esetében ezáltal
3223-ra, utóbbiéban pedig 1704-re nőtt az eddigi
esetek száma.

