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Haladékot kapott a város
Csökkent Székelyudvarhelyen a fertőzési ráta, néhány napig kivárnak a döntéssel

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az egekbe szökött fertőzési ráta 
az elmúlt napokban megállt, 
nagyon fontos és bíztató stag-

nálás tapasztalható, a friss adatok 
szerint pedig remény van a lassú 
csökkenésre – tette közzé a bíztató 
hírt szombat este Gálfi  Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármestere egy 
általa és Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság 
vezetője által aláírt közleményben. 
Ebben emlékeztetnek, hogy múlt 
kedd óta fordulatot vettek az esemé-
nyek: az emelkedő tendencia láttán 
az országos vészhelyzeti bizottság 
indokoltnak látta Székelyudvarhely 
karantén alá helyezését szerdától. 
„A határozott bukaresti nyomás el-
lenére a pénteki telekonferencián a 
Hargita Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság hosszas tárgyaláson fontos 
áttörést ért el: megegyezésre jutot-
tunk dr. Raed Arafat államtitkárral, 
hogy Székelyudvarhely néhány nap 
haladékot kap a karantén bevezeté-
sét illetően” – írják a közleményben, 
a türelmi időt a kedvező elmozdulás-
nak tulajdonítva. A városban mért 
fertőzési ráta ugyanis pénteken – a 
korábbi, napokig tartó 8-as fölötti 
értékről – 7,7-re csökkent. „Ezért 
tisztelettel kérjük a székelyudvar-
helyieket, hogy álljanak mögénk! 
Legyenek partnereink, mutassák 
meg Bukarestnek, hogy kellően fe-

lelősek tudunk lenni. A következő 
napokban fi gyeljenek még jobban a 
járványügyi szabályok betartására: 
kerüljék a tömeget, viseljék a masz-
kot, mossák és fertőtlenítsék gyak-
ran kezeiket, kerüljék a nagy családi 
és baráti összejöveteleket, hogy las-
suljon a koronavírus-járvány közös-

ségi terjedése! Amennyiben tünete-
ket észlelnek, maradjanak otthon, 
hívják családorvosukat vagy a 112-es 
sürgősségi segélyhívót!” – áll a köz-
leményben.

Újabb helyi korlátozások

Székelyudvarhely vészhelyzeti bi-
zottsága egyébként pénteken, a 
testület minden tagjának az egyet-

értésével újabb helyi korlátozó intéz-
kedések bevezetéséről döntött. A ki-
egészítő határozat értelmében amíg 
Székelyudvarhelyen a fertőzöttségi 
mutató két héten keresztül nem csök-
ken a 3 ezrelékes határértékre, addig 
a következők intézkedések lépnek 
érvénybe: tilos kulturális események 
szervezése a város területén működő 
közintézményekben; bezár a városi 
könyvtár; tilos kül- és beltéren egy-
aránt olyan események szervezése 
(beleértve a templomokban vagy 
azok udvarán), ahol zsúfoltság ala-
kulhat ki; továbbra is zárva tart a 
vasárnapi ócskapiac (a keddi gabo-
navásárra nem vonatkozik a rende-

let); zárva marad a városi bölcsőde; 
a vendéglátóegységek teraszai este 8 
óráig tarthatnak nyitva. Ugyanakkor 
az üzletek, valamint a helyi közszál-
lítás és a taxitársaságok működtetői a 
gyakran használt felületeket kötele-
sek rendszeresen fertőtleníteni, gon-
doskodniuk kell arról, hogy ne ala-
kuljon ki zsúfoltság egységeikben, 
járműveikben, továbbá a járműveket 
a végállomásokon fertőtleníteni kell. 
Az említettek fel kell szólítsák ügyfe-
leiket a helyes – orrot és szájat takaró 
– maszkviselésre, látható helyre 
ki kell függesszék a maszkvi-
selés kötelezettségére felszó-
lító felhívást, a közszállítást 
működtetők pedig fel kell 
szólítsák ügyfeleiket, hogy 
helyesen viseljék a maszkot 
utazás közben. A helyi ha-
tározat értelmében továbbá 
minden intézményben kötele-
ző szappant, papírtörlőt elhelyezni 
a mosdókban, illetve rendszeresen 
fertőtleníteni a gyakran használt 
felületeket (kilincseket, asztalokat, 
stb.). A döntés értelmében az említett 
járványterjedési határérték-csökke-
nésig tilos gyülekezéseket szervezni 
a város területén, zárva maradnak 
a játszóterek, játéktermek, az üzle-
tek bejárataihoz ki kell függeszteni, 
hogy egyszerre hány ember tartóz-
kodhat bent a kötelező távolságtar-
tási szabályokat fi gyelembe véve 
(legkevesebb 4 négyzetméterrel kell 
számolni személyenként), folyama-
tosan biztosítaniuk kell egységeik-
ben a szabályok betartását. 

A piacokon tilos a földről törté-
nő árusítás, a lakástulajdonosi tár-
sulásoknak pedig gondoskodniuk 
kell a lépcsőházak, lift ek, közös 
terek tisztításáról.

ROSTÁS SZABOLCS

A magas esetszámok kapcsán 
Ludovic Orban miniszterelnök 

tegnap bejelentette: nem lesz felvo-
nulás december elsején, így az embe-
reknek sem lesz min részt venniük. 
A kormányfő közölte: a román nem-
zeti ünnepen lesz ugyan állami ün-
nepség, ám sokkal szigorúbb körül-
mények között, legtöbb 50 személy 
részvételével. Orban úgy vélekedett, 
a járvány terjedését illetően Románia 
nincs olyan súlyos helyzetben, mint 
más európai országok, szerinte ez a 
bukaresti hatóságok által foganatosí-
tott korlátozásoknak tudható be.

Üzenet a fiataloknak
A miniszterelnök ugyanakkor azt 
üzente a fi ataloknak: halasszák el 
a különböző összejöveteleken, bu-
likon való részvételt, ahol kockára 
teszik az egészségüket. „Noha a fi a-
talok zöme tünetmentesen átesik a 
betegségen, a fertőzést továbbad-
hatják családtagjainak, nagyszü-
leiknek, akikre nézve veszélyes a 
vírus” – fi gyelmeztetett Orban. A 
szilveszterezéssel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: az emberek megszáll-
hatnak kereskedelmi szálláshelye-
ken, de nem tarthatnak partikat. Ezt 
megelőzően szombaton Nelu Tătaru, 
egészségügyi miniszter közölte: or-
szágos szintű karantén bevezetésé-

ről jelenleg nincs szó, de a járvány 
terjedésétől függően a megyék vagy 
települések szintjén újabb korláto-
zásokat vezethetnek be. A tárcave-
zető elmondta: miközben Európa 
számos országában súlyosra fordult 
a koronavírus-járvány előidézte 
helyzet, a romániai hatóságok helyi 
vagy megyei szinten hoznak újabb 
óvintézkedéseket, a helyi fertőzött-
ségi számok függvényében.

Óvintézkedések Európa-szerte

A hazaiakhoz képest jóval több kor-
látozással kénytelen szembenézi a 
lakosság számos európai ország-
ban. Franciaországban pénteken 
lelassult az élet, miután ismét ál-
talános karantén lépett életbe a ko-
ronavírus-járvány erősödő terjedé-
sének megfékezésére. Az általános 
vesztegzárat december 1-ig hirdette 
ki a kormány, de a korlátozások 
kevésbé drasztikusak, mint tavasz-
szal, amikor a koronavírus-járvány 

30 ezer áldozatot követelt az ország-
ban. Ausztriában holnaptól a profi 
sportok kivételével betiltanak min-
den rendezvényt, bezárnak a szín-
házak, a múzeumok, az uszodák és 
a konditermek, a vendéglátóhelyek 
pedig csak kiszállítást vállalhat-
nak – jelentette be Sebastian Kurz, 
osztrák kancellár szombaton. A 
hotelek sem fogadhatnak vendége-
ket. A veszteségek 80 százalékát az 
állam megtéríti. Emellett éjszakai 
kijárási tilalmat léptetnek életbe: 
Ausztria lakosai este 8 és reggel 
6 között csak meghatározott ese-
tekben – például munkába járás, 
sportolás vagy kutyasétáltatás 
miatt – hagyhatják el lakhelyüket. 
Személyes találkozókra legfeljebb 
két háztartás tagjai között kerülhet 
sor. Az iskolák és az óvodák tovább-
ra is nyitva maradhatnak, de a felső 
tagozatosok és a felsőfokú oktatási 
intézmények tanulói áttérnek a di-
gitális oktatásra. Görögországban 
ugyancsak keddtől lép életbe az 

általános éjszakai kijárási tilalom, 
ugyanaznap országszerte kötelező-
vé válik a maszk viselése. Az erősen 
fertőzött területeket vörös zónába 
sorolják, ahol az éttermeknek és a 
szórakozóhelyeknek be kell zárni-
uk, valamint nem tarthatják meg 
a kulturális és sportese-
ményeket. Az egyetemek 
digitális tanrendre térnek 
át, és a kormány igyekszik 
lehetővé tenni, hogy dol-
gozóinak 50 százaléka ott-
honról végezhesse munká-
ját. A magánszektort is a 
home office kiterjesztésére 
buzdították. A korlátozások 
legalább egy hónapig maradnak 
érvényben. Belgiumban mától az 
összes nem létfontosságú üzlet leg-
alább egy hónapra bezár. Emellett 
a belga kormány háztartásonként 
egy látogatást engedélyez hetente. 
Kivételt az egyedül élő emberek 
képeznek, akiknek további egy lá-
togatásra van lehetőségük.

Néhány napra elhalasztották 
a döntést a karantén esetleges 
bevezetéséről. Bizonyítani kell 
Székelyudvarhelynek

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Elmarad a parádé és a szilveszteri mulatozás
• A koronavírus-járvány rohamos terjedése ellenére nem 
terveznek országos karantént a bukaresti kormány ille-
tékesei. Miközben az erdélyi megyékben a legnagyobb a 
fertőzöttségi arány, a miniszterelnök a társas összejöve-
telek, mulatságok elnapolására kérte a fiatalokat.

• A több napig tartó 8-as érték fölötti fertőzési ráta 7,7-re csökkent pénteken Szé-
kelyudvarhelyen, ezért a város néhány napos haladékot kapott a karantén esetleges 
bevezetését illetően. A lezárás elkerülése érdekében a város vészhelyzeti bizottsá-
ga újabb korlátozó intézkedéseket hozott meg pénteken.




