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Karantén alá kerülhet a város
Együttműködve folytatja a járvány elleni harcot Székelyudvarhely több közintézménye

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A járványügyi helyzetről és a 
koronavírus-fertőzések szé-
kelyudvarhelyi terjedésé-

nek megfékezését célzó intézkedé-
sekről, az új városvezetés, a kórház 
és a vállalkozói szféra együttműkö-
déséről tartott sajtótájékoztatót csü-
törtökön Gálfi  Árpád polgármester, 
Lukács Antal, a székelyudvarhelyi 
kórház főigazgatója, András Lehel, 
a Szent Pio Egyesület köré csopor-
tosuló támogatói vállalkozókör kép-
viselője, valamint Lőrinczi Csaba, a 
városi kórház orvosigazgatója. 

A sajtótájékoztató előtt kaptak 
tájékoztatást arról, hogy a kormány 
részéről felszólítást kapott a megyei 
egészségügyi igazgatóság arra, 
hogy tüzetesen vizsgálják meg a szé-

kelyudvarhelyi járványhely-
zetet, „elképzelhető, hogy itt 
komolyabb lépések fognak 
életbe lépni” – jelentette be 
az esemény felkonferálásá-
ban a városháza szóvivője, 
Zörgő Noémi. Mint ismert, a 
városban napok óta 8 fölött 

van a fertőzési ráta értéke, 
és a szerda esti miniszterelnöki saj-
tótájékoztatón is szóba került a szé-
kelyudvarhelyi helyzet: Raed Arafat 
belügyi államtitkár arról beszélt, 
hogy egyes térségekben a magas 
fertőzési ráta ellenére vonakodva 
rendelik el a karantént, és Ludovic 
Orban kormányfő kérdésére Széke-
lyudvarhelyt hozta fel példaként.

Kérés a lakossághoz

Gálfi  Árpád a kormányülésen el-
hangzottak alapján elmondta, ar-
ra is számítani lehet, „hogy teljes 
karantén alá vonják városunkat”. 
Ennek, illetve a járványügyi helyzet 
súlyosbodásának elkerülése érde-
kében kérést intézett a lakossághoz, 
hogy tartsák be a szabályokat, te-
gyenek eleget a szigorító intézke-
déseknek. „Hiszem, hogy közössé-
günk felelősen, fegyelmet tanúsítva 
el fogja érni, hogy a lehető legkisebb 
veszteségekkel túl legyünk ezen az 
áldatlan állapoton” – fogalmazott, 
kitérve a helyes maszkviselés fon-
tosságára és a hét végi, halottak 
napi megemlékezések során a teme-
tőlátogatási szabályok betartására, 
a csoportosulások elkerülésére. 

A járványügyi intézkedések kö-
zött a településvezető megemlítette 
azt, hogy egy prioritási listát kértek 

a kórház vezetőségétől a szükséges 
fejlesztésekről, és a tavaszi civil ösz-
szefogás során gyűlt támogatások 
fel nem használt részét is ennek 
alapján fogják elkölteni.

Személyzet- és 
eszközbővítésre van szükség

A székelyudvarhelyi kórház főigaz-
gatója, Lukács Antal arról számolt 
be, hogy négyszeresére nőtt a tesz-
telési kapacitás a kórházban: erede-
tileg egy 48 minta elemzésére képes 

PCR-gép állt a kórház rendelkezésé-
re, de vásároltak egy 96 minta be-
vizsgálására képes készüléket, és 
ezt két váltásban tudják használ-
ni. Ehhez képzett személyzettel is 
rendelkezik a kórház: öt laboráns 
szakorvos dolgozik az osztályon, de 
ez a szám a napokban hatra bővül. 
Szükség lenne még ugyanakkor egy 
PCR-gépre és annak egy automata 
kiegészítő eszközére – közölte az 
intézmény vezetője. A kórházi sze-
mélyzet múlt héten 60-nal bővült, 
de további 25 alkalmazásra lenne 
még szükség, hogy pótolni tudják 
a megbetegedés, illetve a karantén 
miatt kieső alkalmazottakat is, to-
vábbá a kórház székelykeresztúri, 
külső egységének személyzete is 
kiegészítésre szorul. A városi kórház 
527 ággyal rendelkezik, de a külön-
böző betegútvonalak, a nemenkénti 

elhelyezés, illetve a koronavírusos, 
a fertőzésgyanús, valamint az iga-
zoltan nem fertőzött betegek elkülö-
nítve történő elhelyezése miatt ezek-
nek az ágyaknak csak valamivel 
több mint a felét tudják kihasználni. 
Felszabadult viszont a kórházban 
működő magánlabor által használt 
épület, továbbá a Szent Pio Alapít-
vány felajánlásának köszönhetően 
tíz speciális, egyenként öt-hat ágyas 
konténerkomplexumot terveznek 
felállítani a kórház udvarán. Ez a B 
terv része, akárcsak a székelykeresz-

túri kórházi egységben kialakítás 
alatt álló 48–50 ágyas részleg – rész-
letezte Lukács Antal a járványügyi 
felkészülési terveket. Fontosnak tar-
totta ugyanakkor felhívni a lakos-
ság fi gyelmét, hogy ne kerüljék meg 
a háziorvost, ha tüneteket észlelnek 
magukon, ne a kórházi sürgősségi 
osztályra rohanjanak azonnal.

Eszközvásárlások támogatásból

A Szent Pio nonprofi t szervezet 
köré csoportosuló támogatói vál-
lalkozókör több mint 1,1 millió lej 
adományt gyűjtött össze, amelyből 
korábban három lélegeztetőgépet 
vásároltak a kórháznak, a támoga-
tásokból megmaradt közel 600 ezer 
lejből két fontos beszerzést indítot-
tak el a közelmúltban – számolt be 
a vállalkozói kör képviseletében 
jelen lévő András Lehel. Elmondta, 
az egyik eszköz a súlyos állapot-
ban lévő koronavírusos betegek 
vérplazmás kezeléséhez szükséges 

plazmaferézis-készülék, ennek 
egyik része már megérkezett, a 
csíkszeredai vérközpontban van, 
mivel a felhasználási lehetőség ott 
biztosított. Az eszköz másik része, 
amely teljessé teszi az eljárást, vár-
hatóan két héten belül érkezik meg. 
„Támogatóként bízunk benne, hogy 
középtávon itt, Szé kely udvarhelyen 
a kórházban is létre lehetne hozni 
egy vérközpontot, és akkor ezek a 
berendezések a továbbiakban itt 
kerülnek felhasználásra” – mondta 
András Lehel. 

A kórházi ágykapacitás bővíté-
se érdekében a támogatási összeg 
egy részét egy tíz konténerből álló 
komplexum beszerzésére és be-
üzemelésére fordítja a vállalkozói 
kör. A cél az, hogy a tesztered-
ményre váró betegeknek a konté-
nerekben történő elkülönítésével 
ágyakat lehessen felszabadítani a 
kórházban – közölte a vállalkozók 

képviselője, megjegyezve, bíznak 
benne, hogy szükség szerint más 
vállalkozói csoportosulások is ösz-
szefognak és csatlakoznak ezek-
hez a kezdeményezésekhez, mint 
ahogyan korábban is volt már erre 
példa.

Engedélyezték 
a gyorsteszteket

Lőrinczi Csaba, a székelyudvarhelyi 
kórház orvosigazgatója arról tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy a kórház 
személyzetéből 92-en nem tudnak 
jelenleg részt venni a munkában, 
egy részük koronavírusos beteg, má-
sik részük panaszmentes fertőzött, a 
nagyobbik hányaduk viszont családi 
kontaktszemély, ezért nem járhatnak 
dolgozni. A kórházban 130 koronaví-
rusos beteget ápolnak, közülük 9-en 
fekszenek az intenzív terápiás rész-
legen, 8-an légzéstámogatásra szo-
rulnak – egy részük intubálás által, 
a másik részük maszkos rásegítéssel. 

A kórház orvosigazgatója azt is 
elmondta, hogy az egészségügyi 
minisztérium legutóbbi rendelete 
értelmében szerdától gyorsteszte-
ket is végezhetnek a kórházakban. 
Ezeknek egy órán belül meglesz az 
eredménye, és ennek alapján már 
egy helyre lehet csoportosítani a 
fertőzésgyanús pácienseket – a 
fertőzést azonban továbbra is csak 
PCR-teszttel lehet igazolni. A gyors-
tesztek engedélyezése a gondokat 
valamelyest enyhíti, mert nem kell 
egy fertőzésgyanús személy számá-
ra fenntartani egy teljes helyiséget, 
hanem a gyorsteszt eredménye után 
lehet őket csoportosítani – mondta a 
kórház orvosigazgatója. 

A beutalási eljárás időt igényel, 
de az azonnali ellátásra szoruló sür-
gősségi esetek maradéktalanul meg-
kapják ezt, az viszont gondot jelent, 
hogy a székelyudvarhelyivel együtt-
működő más kórházak megkövete-
lik a PCR-teszt elvégzését, mielőtt a 
beteget átszállítják. „Történetesen 
egy infarktus kapcsán ez egy nehéz-
ség, mi ezt továbbra is kifogásoljuk, 
mert a minisztériumi rendeletben 
azt írja, hogy Covid-pozitivitástól 
vagy -negativitástól függetlenül az 
életveszélyes sürgősségeket azon-
nal el kell látni. Mi ennek megpró-
báltunk eleget tenni, de CT- vagy 
PCR-vizsgálat nélkül nem hajlan-
dók átvenni. Ezt most a gyorsteszt 
elfogadása meg fogja könnyíteni” 
– részletezte az eljárási gyakorlatot 
a kórház orvosigazgatója.

Gálfi Árpád: arra is számítani 
lehet, hogy teljes karantén alá 
vonják városunkat

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• A kormány részéről kapott felszólítást a megyei egészségügyi igazgatóság, hogy 
tüzetesen vizsgálják meg a székelyudvarhelyi járványügyi helyzetet, elképzelhető, 
hogy komolyabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be a városban. Az új városvezetés 
és a kórház vezetősége a vállalkozók képviselőivel együttműködve folytatja a járvány 
elleni harcot, amelynek része a kórházi személyzet- és kezelésifelület-bővítés, egy 
vérplazmás kezeléshez szükséges készülék és egy konténerkomplexum megvásárlá-
sa is. A város lakosságát együttműködésre kérik a járvány elleni közdelemben.

Koronavírus-mérleg
Ismét rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek 
száma Romániában: a hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 6481 fertőzöttet 
diagnosztizáltak az országban, összlétszámuk jelenleg 229 040. A járvány 
áldozatainak szám 6764-re nőtt, intenzív osztályon rekordot jelentő 868 
személyt kezelnek. A járvány kezdete óta 163 852 személy gyógyult ki a koro-
navírus okozta Covid-19 betegségből, jelenleg 58 424 aktív fertőzéses esetet 
tartanak nyilván Romániában. Hargita megyében 114 új koronavírus-fertőzést 
igazoltak tegnap, ezzel 2878-ra nőtt a járvány kezdete óta a térségben azono-
sított esetek száma. Emellett négy újabb haláleset is történt a megyében, így 
a járvány kezdete óta már 95 beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható 
a koronavírussal. Gyógyultnak 150 személyt nyilvánítottak, ezáltal 1642-re 
emelkedett a fertőzést eddig legyőzők száma. A csíkszeredai, székelyudvarhe-
lyi és gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt állók 
száma 257, otthoni elkülönítésben pedig 858-an vannak. Kovászna megyében 
57, Maros megyében 160 új fertőzéses esetet regisztráltak tegnap, ezzel előbbi 
helyszínen 2103-ra, utóbbin 4761-re nőtt az eddigi esetek száma.




