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Maszkban a temetőben is
Koronavírus-járvány: tovább szigorítanak Székelyudvarhelyen 
• Újabb, szigorúbb 
járványügyi intézke-
déseket vezetnek be 
Székelyudvarhelyen, 
miután kiderült, a fer-
tőzések aránya csü-
törtökön meghaladta 
a 7 ezreléket. Ismét 
bezárják a játszóte-
reket, de a halottak 
napi emlékezés, 
temetőlátogatás is 
szabályokhoz kötött 
lesz.

K O V Á C S  E S Z T E R

C sütörtökön ülésezett Székely-
udvarhely helyi katasztró-
favédelmi bizottsága: az 

egyre növekvő esetszám okán a 
bizottság több szigorító intézkedés 
bevezetése mellett döntött, közöl-
te a hivatal sajtóosztálya. A város 
által fenntartott városi bölcsőde 
hétfőn, október 19-én már bezárt 
(Csíkszeredában és Marosvásár-
helyen még nem kellett elrendelni 
a kisdedmegőrzők bezárását), de 
most az is kiderült, hogy novem-
ber 1-jéig biztosan nem is fog ki-
nyitni az intézmény. Ugyanakkor a 
városban felfüggesztenek minden 
iskolán kívüli délutáni, azaz after 
school jellegű tevékenységet ad-
dig, amíg a városban az ezer főre 
eső koronavírus-fertőzöttek száma 
meghaladja a hármat. Akárcsak 
tavasszal, ismét bezárják vagy el-
zárják a város játszótereit, illetve 
a vasárnapi autópiacot sem lehet 
megtartani, amíg a fertőzések ará-
nya nem esik vissza 3 ezrelékre, de 
a soron következő Helyi Termékek 
Vására is elmarad. 

Nem lesz autópiac és vásár

Mindenszentek ünnepe és a halottak 
napi templom- és temetőlátogatás 
kapcsán is több járványügyi szabályt 
határozott meg a helyi katasztrófavé-
delmi bizottság. A templomokban kö-
telező személyenként minimum négy 
négyzetméteres felület biztosítani, il-
letve a kétméteres távolság betartása 
is kötelező. Ugyancsak kötelező belé-
péskor kezet fertőtleníteni, valamint 
a maszkot a szertartás ideje alatt sem 
lehet levenni. A városvezetés újfent 
hangsúlyozza: a helyes maszkviselés 
azt feltételezi, hogy az a szájat és az 
orrot is takarja. A temetők területén is 
kötelező a távolságtartás és a maszk-
viselés, a síroknál egyszerre nem 
tartózkodhat több mint 6 személy, ha 

azok nem egy háztartásban élnek. A 
szabadtéri miséken, istentisztelete-
ken legalább 1,5 méteres távolság kell 
legyen a részvevők között.

Nem lehet zsúfoltság 
a temetőkben sem

Továbbá a templomok és a temetők 
esetében is érvényes, hogy a koro-
navírus-járványra utaló tünetek-
kel rendelkezőket (akik köhögnek, 
tüsszögnek, folyik az orruk vagy 
hőemelkedésük van) nem engedik 
be a kegyeleti helyekre. A zsúfoltság 
elkerülése érdekében ugyanakkor 
a templomokban és a temetőkben 

is lehetőség szerint külön útvona-
lon kell be- és kiengedni a hívőket, 
kijelölve ezeket az útvonalakat, a 
kegytárgyakat pedig, amelyekkel 
a hívők is érintkeznek, minden 
használat után le kell fertőt-
leníteni, de rendszeresen 
kell fertőtleníteni a gyakran 
megérintett felületeket (ki-
lincsek, különféle tárgyak, 
padok, székek) is. Végül, 
akárcsak nyáron a városi 
zöldségpiac esetében, ha a 
szabályok ellenére is zsúfolt-
ság alakul ki a sírkertekben és nem 
lehet betartani a személyek közöt-
ti minimum 2 méteres távolságot, 
akkor ideiglenesen felfüggesztik a 
belépést mindaddig, amíg csökken 
a személyek száma.

Halottak napján csak azt engedik 
be a temetőbe, aki maszkot 
visel és nincsenek koronavírus-
fertőzésre utaló tünetei

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Koronavírusszámok 
országszerte
Minden eddiginél több, 121 
új koronavírus-fertőzést iga-
zoltak csütörtökön Hargita 
megyében, ezzel 2299-re 
nőtt a járvány kezdete óta 
a térségben azonosított 
esetek száma – derül ki a 
Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal közleményéből. 
Emellett újabb haláleset 
is történt a megyében, így 
a járvány kezdete óta már 
75 beteg elhalálozása volt 
összefüggésbe hozható a 
koronavírussal. Gyógyultnak 
15 személyt nyilvánítottak 
az elmúlt 24 órában, ezáltal 
1141-re emelkedett a fertő-
zést eddig legyőzők száma. 
A csíkszeredai, székelyud-
varhelyi és gyergyószent-
miklósi kórházakban kezelés 
vagy megfigyelés alatt állók 
száma 261-re nőtt, otthoni 
elkülönítésben 745-en van-
nak, 77 beteg esetében pe-
dig még folyamatban van a 
járványügyi vizsgálat, tehát 
ezután dől el, hogy kórházba 
vagy otthoni elkülönítésbe 
kerülnek-e. Házi karantén-
ban 1091-en tartózkodnak a 
megyében. Az új esetek mel-
lett a már korábban igazolt 
fertőzöttek újratesztelése 
során Hargita megyében 
ezúttal 38 páciens esetében 
kaptak újabb pozitív ered-
ményt – olvasható a közpon-
ti Stratégiai Kommunikációs 
Csoport tájékoztatásában, 
amelyből az is kiderül, hogy 
a megyében 2,97-re nőtt 
az ezer lakosra jutó igazolt 
fertőzések száma, ami a ne-
gyedik legmagasabb arány 
az országban. Maros megyé-
ben 151 (a megyei arányszám 
2,29), Kovászna megyében 
pedig 40 (a megyei arány-
szám 1,33) új fertőzést 
igazoltak. Országosan 4902 
új koronavírus-fertőzöttet 
azonosítottak az elmúlt 24 
órában, a koronavírussal 
összefüggésbe hozható 
halálesetek pedig 98-cal 
emelkedtek – mindkettő 
rekordnak számít.
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