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Létfontosságú és biztonságos
Jelentős vérhiánnyal küzd a Hargita megyei vérközpont
• Jelentősen lecsökkent 
a véradók száma, így a 
Maros, de különösen a 
Hargita megyei vérköz-
pont komoly vérhiánnyal 
küzd. Mindkét intézmény 
képviselője kihang-
súlyozta: biztonságos 
körülmények között 
lehet vért adni, várják az 
életmentő adakozókat, 
és a híresztelésekkel 
ellentétben nincs nega-
tív  koronavírusteszthez 
kötve a véradás.

SIMON VIRÁG

Maros megyében március óta 
kizárólag a megyeszékhe-
lyen lévő központban lehet 

vért adni, a járványügyi előírásokat 
betartva. Mint Marinela Lazar, a 
vérközpont sajtószóvivője elmondta, 
jelentősen lecsökkent a véradók szá-
ma, de egyelőre nincs nagyobb hi-
ány, hiszen a tűzoltók, de a városba 
visszatért egyetemisták is kisegítet-
ték őket. „Naponként változik, hogy 
hányan jönnek, hétfőn többen vol-

tak, kedden már jóval kevesebben. 
Mivel a sürgősségi kórházban csak 
a halaszthatatlan műtéteket hajtják 
végre, nincs olyan nagyon sok vérre 
szükségük. Október 24-én, szomba-
ton is nyitva lesz a vérközpont, 7.30–
13 óra között várjuk azokat, akik hét-
köznap munka vagy más elfoglaltság 
miatt nem tudnak eljönni.”

Fő a biztonság

Marinela Lazar elmondta, hogy na-
gyon odafi gyelnek az egészségügyi 

előírásokra, korlátozzák a váróte-
remben lévők számát, a termekben 
minden második ágyat használnak, 
hogy ott is betartsák a távolságot. 
Rendszeresen fertőtlenítenek és 
szellőztetnek, így mindenki, aki vért 
akar adni, biztonságban van a köz-
pontban. Azt is megtudtuk, hogy 
a híresztelésekkel ellentétben az 
önkéntes véradás nincs koronaví-
rusteszthez kötve, bárki, aki egész-
ségesnek érzi magát és nem találko-
zott fertőzött személlyel, nyugodtan 
jöhet és segíthet embertársain.

Nem jönnek az önkéntesek

A Hargita megyei vérközpont igaz-
gatója, Kopacz Ildikó nehéz szívvel 
mondja, hogy ilyen nagy vérhiá-
nyuk soha nem volt, nagyon nehe-
zen tudják biztosítani a kórházak-
nak a szükséges vérmennyiséget. 
A véradók számának drasztikus 
csökkenése részben a járvány és a 
szigorítások miatt állt be, de az is 
hozzájárult, hogy már csak Csík-
szeredában lehet vért adni, Gyer-

gyószentmiklóson és Maroshéví-
zen nem. „Korábban az önkéntes 
véradók biztosították a szükséges 
és annál jóval több vért, jelenleg 
számuk drasztikusan lecsökkent. 
Nagyon nagy szükségünk van jelen 
pillanatban OI és BIII vérre, kérjük 
azokat, akik egészségesek és ilyen 
vérük van, jöjjenek és segítsenek.”

Fontos a vércsoport

A vérközpont vezetője kiemelte: az 
életmentő műtétek előtt a szakorvo-
sok véradásra küldik a hozzátarto-
zókat, de sok esetben azt mondják, 
hogy mindegy, milyen a vércsoport-
juk. Ez azonban egyáltalán nem 
így van, hiszen ha a betegnek egy 
ritkább vércsoportja van, amiből 
egyetlen egység sincs a köz-
pontban, hiába jönnek más 
vércsoportú hozzátartozók, 
ők nem tudnak megfelelő 
készítményt adni. „Ami-
kor minden vércsoportból 
volt elegendő, akkor valóban 
minden beavatkozáshoz biztosíta-
ni tudtuk a vért, de most már nem. 
Most különösképpen fontos, hogy 
a beteg vércsoportjával megegyező 
személy is jöjjön adományozni.” Az 
igazgatónő azt is elmondta, hogy a 
járvány előtt a tűzoltók, rendőrök, 
katonák csoportosan jöttek vért ad-
ni, az utóbbi időben ők is elmara-
doztak, igaz, október 22-ére ígérték 
a katonaság képviselői, hogy pár 
önkéntessel eljönnek.

Az önkéntes gesztus életet 
menthet
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S zékelyudvarhely, Fenyéd és Csík-
madaras után Csíkszeredában, 

Szentegyházán, Felsőboldogfalván, 
Lövétén, Csíkszentmihályon, Bögöz-

ben, Kászonaltízen, Tusnádon 
és Zetelakán is meghaladta 
a 3-as vészhelyzeti határ-
értéket az ezer lakosra jutó 
igazolt Covid-19-fertőzések 
száma az elmúlt két hétben, 
így ezeken a településeken 
is szigorú járványügyi korlá-
tozásokat rendel el a Hargita 
megyei vészhelyzeti bizott-

ság. Keddtől november elsejéig 
kötelezően át kell térjenek az online 
oktatásra az említett városokban és 
községekben – a diákok csoportba 
verődve sem találkozhatnak egymás-

sal. A bölcsődék egyébként nem mi-
nősülnek oktatási intézményeknek, 
ezekben szociális tevékenység zajlik, 
és nem is az oktatási minisztérium, 
illetve a tanfelügyelőségek irányítása 
alá tartoznak – a települések önkor-
mányzatai működtetik ezeket. 

A felsorolt településeken kötelező 
lesz a maszkviselés minden nyilvá-
nos zárt és nyílt közterületen – tehát 
gyakorlatilag a lakásból kilépve min-
denhol hordani kell –, ugyanakkor 
bezárják az összes színházat, mozit, 
játéktermet, kocsmát, bárt, kávézót 
és vendéglőt is az említett települése-
ken. Utóbbiak a konyhán nem kell fel-
függesszék tevékenységüket, házhoz 
szállítással továbbra is fogadhatnak 
rendeléseket. 

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal szóvivője megkere-
sésünkre megerősítette, hogy számos 
településen szigorúbb intézkedéseket 

készül bevezetni a megyei vészhely-
zeti bizottság, elmondta ugyanak-
kor, hogy a piros járványügyi beso-
rolás alá kerülő településeken kívül 
olyanok is vannak, amelyek zöldből 
sárgába kerülnek, de ezekről még 
zajlik az online szavazás a megyei 
vészhelyzeti bizottságban, ezért nem 
kívánta megnevezni a szóban forgó 
településeket. Elmondta ugyanak-
kor, hogy Székelyudvarhelyen gyors 
ütemben nő az új fertőzések száma, a 
városban már 6,4 igazolt fertőzés jut 
ezer lakosra. Csíkszereda esetében ez 
valamivel több mint 4. Vannak közsé-
gek, ahol még a székelyudvarhelyinél 
is nagyobb ez az érték, az ugrássze-
rű növekedéshez a kis településeken 
azonban egy új fertőzés is elegendő. 
Fenyéd esetében – amelynek mintegy 
1200 lakosa van és a községközpon-
ton kívül nincsenek beosztott falvai 
– például már négy igazolt megbete-
gedés is elegendő ahhoz, hogy piros 
besorolás alá kerüljön. Székelyud-
varhelyen viszont a 6,4-es érték több 
mint kétszáz igazolt megbetegedést 
jelent két hét alatt, de Csíkszeredá-
ban sem sokkal kevesebbet való-
színűsít a 4-es fölötti érték – és ebben 
a járványgócokban azonosított fertő-
zések száma még benne sincs. 

Hargita megye a legutóbbi ada-
tok szerint egyre rosszabbul áll a 
járvány terjedését illetően, ország-
szerte a harmadik helyre került az 
ezer főre jutó igazolt fertőzések szá-

mát illetően. A keddi adatok szerint 
a megye esetében ez az érték 2,84 
– ennél csak Bukarestben (3,23), 
illetve Fehér megyében (3,06) rosz-
szabb a helyzet.

Hargita megye: kilenc településen készülhetnek az újabb lezárásokra
• Újabb Hargita megyei településeken haladta meg 
az ezer lakosonkénti 3-as vészhelyzeti határértéket az 
igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt napok-
ban, így Székelyudvarhely, Fenyéd és Csíkmadaras után 
további kilenc településen rendel el szigorú korlátozá-
sokat a megyei vészhelyzeti bizottság. Egyre kevesebb a zöld besorolású település

A Hargita megyei vészhelyzeti bizottság döntését kedden délután tette köz-
zé a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal. A határozat szerint a piros járvány-
ügyi kategóriába sorolt 12 település közül Székelyudvarhelyen, Fenyéden és 
Csíkmadarason november elsejéig vannak érvényben a korábban említett 
korlátozások, a másik 9 településen pedig november 3-áig, a digitális 
tanrendre való átállási kötelezettség azonban csak november elsejéig, 
akárcsak az első három településen. A vészhelyzeti bizottság határozata 
értelmében sárga besorolás – tehát ahol 1,5 és 3 közötti az ezer főre jutó 
fertőzések száma – alatt marad november 1-jéig Gyergyócsomafalva, 
Székelykeresztúr, Csíkdánfalva, Galócás, Farkaslaka, Oklánd, Csíkszent-
király, Csíkszentmárton, Csíkszentimre és Csíkszenttamás, továbbá sárga 
besorolás alá kerül – és ez november 3-áig marad érvényben – Balánbá-
nya, Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Székelyderzs, Oroszhegy, Csíkszépvíz, 
Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy, Homoródalmás, 
Csíkpálfalva, Galambfalva, Parajd, Csíkszentsimon, Madéfalva és Siménfal-
va. 29 város és község marad zöld besorolás alatt november 3-áig, ezeken a 
településeken az 1,5-öt nem haladja meg az elmúlt két hétben ezer lakoson-
ként igazolt koronavírus-fertőzések száma: Etéd, Szentábrahám, Tusnádfür-
dő, Bérbor, Borszék, Csíkcsicsó, Csíkszentgyörgy, Gyergyóholló, Korond, 
Csíkkozmás, Gyergyóditró, Csíkszentlélek, Gyimesközéplok, Gyimesfelső-
lok, Homoródszentmárton, Csíkrákos, Gyergyóremete, Székelyandrásfalva, 
Csíkszentdomokos, Salamás, Máréfalva, Újszékely, Gyergyóvárhegy, Gyer-
gyóújfalu, Maroshévíz, Gyergyótölgyes, Kányád, Székelyvarság és Vasláb.




