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Vesztegzár alá kerül három 
Szilágy megyei város: Zsibón, 
Szilágycsehben és Zilahon az 
elmúlt 14 napban meghaladta a 
koronavírussal fertőzöttek szá-
ma a nyolc ezreléket. A lapunk 
által megszólaltatott elöljárók 
szerint a be nem tartott járvá-
nyügyi szabályok vagy a sok 
teszt is hozzájárulhatott a magas 
fertőzöttségi rátához.

 » BEDE LAURA

K arantén vár Zilahra, Zsibóra 
és Szilágycsehre, miután a há-
rom Szilágy megyei városban 

az elmúlt 14 napban meghaladta a 
koronavírussal fertőzöttek száma a 
nyolcat ezer lakosra. Florina Man, a 
Szilágy megyei prefektúra szóvivője 
hétfőn este jelentette be, hogy a há-
rom településen megkezdik a vesz-
tegzárba helyezés folyamatát.

Az intézkedés bevezetéséről a ter-
vek szerint tegnap délután tárgyal-
tak a prefektúrán, ám lapzártánkig 
nem hozták nyilvánosságra a rendel-
kezéseket. Bálint Ervin, a többségé-
ben magyarok lakta Szilágycseh pol-
gármestere a Krónika megkeresésére 
elmondta, a zilahi gyűlést követően 
ma összehívják a helyi vészhelyzeti 
bizottságot. Konkrét információk-
kal még nem szolgálhatott, de úgy 
vélte, több mint valószínű, hogy a 
maszk szabadtéri viselését teszik kö-
telezővé, az üzletek este 9–10 óráig 
lehetnek majd nyitva, és az utcán, 
illetve köztereken három főnél na-
gyobb csoportot csak azok a szemé-
lyek alkothatnak, akik ugyanabban 
a háztartásban élnek. „Csütörtökön 
még működhet a piac, de jövő hét-
től bezárjuk. Az intézményekben, a 
magáncégekben is be kell tartani a 
rendeletet, és ha lehet, két váltásban 
megoldani a munkát. Körülbelül 
ezek lesznek a határozatok, de majd 
közzétesszük az oldalunkon, és min-
denki értesülhet róla” – fogalmazott 
a 4873 lakosú település elöljárója. 
Hozzátette, volt egy olyan javaslat, 
hogy a polgárok ismételten igazol-
vánnyal hagyhatják el lakóhelyüket 

munkavégzés vagy bevásárlás céljá-
ból, de egyelőre ez nem konkrétum. 
„Ha lesz ilyen rendelet, akkor termé-
szetesen bevezetjük. Mi függünk a 
megyei határozattól is, amit a prefek-
túrán döntenek el, s ezt egészítjük 
ki” – részletezte a szeptemberben 
megválasztott városvezető.

Szerinte a koronavírus-fertőzöttek 
magas száma annak tudható be, hogy 
az emberek nem tartják be a járvány-
ügyi szabályokat, a távolságtartást. 
„Pedig a megelőzéshez a legfonto-
sabb a kézmosás, fertőtlenítés, távol-

ságtartás, maszkviselés” – hívta fel a 
fi gyelmet Bálint Ervin. 

Eközben Zilah alpolgármestere 
szerint a koronavírustesztek száma 
is hozzájárult a magas arányhoz. 
Ugyanis vannak olyan megyék, ahol 
a fertőzöttségi ráta meghaladta a 3 ez-
reléket, de naponta több ezer tesztet 
végeznek, és létezik olyan zöld megye 
is, ahol naponta legtöbb 80 személyt 
tesztelnek, mert többre nincs is ka-
pacitás. Fazakas Miklós rámutatott, 
Szilágy megyében elég sok tesztet vé-
geznek, ezért lehet magasabb a fertő-

A LAKÓHELY ELHAGYÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁRA IS VONATKOZHATNAK A SZILÁGY MEGYEI VÁROSOKBAN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 

Karantén vár Zilahra, Zsibóra és Szilágycsehre

A többségében magyarok lakta Szilágycsehben meghaladta a kilenc ezreléket a fertőzöttségi ráta
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zöttek száma. Lapunknak elmond-
ta, a közel 56 ezer lakosú Zilahon 
a karantén foganatosításáról még 
ő sem tud hivatalos információkat 
közölni. A helyi hatóságok dönté-
se különben azt követően született 
meg, hogy egy távértekezleten Lu-
dovic Orban miniszterelnök arra 
kérte Szilágy megye prefektusát 
és a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság vezetőjét, hogy helyezzék 
karanténba azokat a településeket, 
ahol a SARS–CoV–2-vel fertőzött 
személyek aránya meghaladta a 6 
ezreléket.

Szilágy megyében keddig 3081 
fertőzöttet regisztráltak a járvány 
kezdete óta. Jelen pillanatban 1958 
aktív fertőzöttről tudnak, akik közül 
179-en vannak kórházban, 1779 sze-
mély pedig otthoni elkülönítésben 
van, háziorvos megfi gyelése alatt. 
Mint ismeretes, Szilágy lett vasár-
nap az első romániai megye, ahol 
meghaladta az 5 ezreléket a 14 nap 
alatt regisztrált fertőzések aránya. 
Kedden rendkívül magas mutatót 
regisztráltak Zsibón (10,65), Szilágy-
csehen (9,85), Zilahon (8,60), Nyirs-
iden (8,08) és Szilágynagyfaluban 
(7,61). Tegnap eldőlt az is, hogy pén-
tektől karantén lép életbe a Kolozs 
megyei Szamosújváron is.

Vesztegzár alá helyezik Székelyudvarhelyt – Minimálisra csökkentenék a társas érintkezést

A koronavírus-járvány terjedése, illetve a magas fertőzési arány miatt a néhány napos haladék után mégiscsak elrendelik a karantént Széke-
lyudvarhely esetében. A hivatalos átirat erről még nem érkezett meg a megyébe, de a városházáról tegnap megerősítést kaptunk a karantén 
elrendeléséről: a prefektúra és a közegészségügyi hivatal már jelezte az intézkedést. A polgármesteri hivatal szóvivője megkeresésünkre 
megerősítette:  tudnak róla, hogy karantén alá helyezik a várost, de egyelőre semmilyen konkrétumot nem tudnak: sem azt, hogy mikortól 
lép érvénybe a vesztegzár, sem azt, hogy meddig fog tartani, illetve azt sem, hogy milyen intézkedésekkel jár majd a karantén. Az elmúlt 
hétvégén Székelyudvarhely az utolsó pillanatban kerülte el a teljes lezárást, ám ez csak néhány napig tartott, a város mégis karantén alá 
kerül a magas fertőzöttségi ráta miatt. Adrian Pănescu, a prefektusi hivatal szóvivője a karantén elrendeléséről tegnap azt nyilatkozta lap-
családunknak, hogy nem történt ilyen jellegű előterjesztés, a megyei egészségügyi igazgatóság csak a székelyudvarhelyi járványügyi adatok 
elemzését küldte el az Országos Közegészségügyi Intézetnek (INSP), mást nem is kell tegyen. Az INSP 24 órán belül kell hogy választ küldjön; 
ha ez karanténra vonatkozó javaslat lesz, akkor indul el a procedúra a vészhelyzeti bizottság döntése alapján a vesztegzár elrendeléséről 
Székelyudvarhely esetében. Korábban Adrian Pănescu, a Hargita megyei prefektusi hivatal szóvivője elmondta, a karanténintézkedések 
célja a társas érintkezéseknek a minimálisra történő csökkentése, illetve annak a megakadályozása, hogy a fertőzés továbbterjedjen más 
településekre. Utóbbi miatt a karantén alá vont települést teljesen lezárják, sem bejutni, sem kĳ utni nem lehet onnan indokolatlanul. A 
lezárt város, község vagy falu bejáratainál a rendőrség, csendőrség ellenőrzi a ki- vagy behajtani szándékozókat: azok hagyhatják el a 
települést, akik más helységben dolgoznak. Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak árufeltöltését lehetővé teszik, azaz beengedik a telepü-
lésre ezek áruszállítóit, mások az terelőutakat kell használják, ennek hiányában pedig a rendőrség által kĳ elölt legrövidebb útvonalon, 
megállás nélkül kell elhagyniuk a települést. A lezárt település lakosságának a kĳ árását korlátozzák, szükség esetén minden családból 
egy személy naponta egyszer elmehet bevásárolni, gyógyszertárba, illetve orvoshoz is az előjegyzett időpontra. A vonatkozó szabályozás 
értelmében már nem kell nyilatkozatot írni erről, de egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során lebukhatnak a szabályszegők – tudtuk meg 
Adrian Pănescutól. A karantén alá vont településen ugyanakkor tiltottak a családi, baráti, ismerősi látogatások is, valamint a vendéglátó-
helyek látogatása, a szállodákban is csak az aktuális vendégek tartózkodhatnak. (Széchely István)

 » BÍRÓ BLANKA

A kormány épülete elé vonultak 
tegnap délelőtt a Sanitas egész-

ségügyi szakszervezet tagjai, mert 
bár egy hónapja japánsztrájkkal jelzik 
elégedetlenségüket, eddig csak ígére-
teket kaptak a kabinettől. „Ezentúl 
minden kedden utcára vonulunk” – 
mondta Bukarestből útban hazafelé 
Vasile Neagovici, a szakszervezet 
Kovászna megyei elnöke. Hozzátet-
te, bár bíztak benne, hogy a küldött-
ségüket fogadják, a tiltakozás során 
a kormány részéről senki nem állt 
szóba velük, a miniszterelnököt hi-
ába is várták volna, hiszen elutazott 
Izraelbe. A követeléseik többpon-

tos listáját ezúttal is benyújtották, 
iktatták. A megmozdulást a „kime-
rültek tiltakozásának” nevezték, a 
tüntetők ezzel kapcsolatos üzene-
teket tartalmazó táblákkal vonul-
tak a kormány elé: kimerítenek a 
fejetlen politikai döntések, a hozzá 
nem értés, a hálátlanság. Neagovi-
ci rámutatott, október közepén, a 
japánsztrájk kirobbanása után egy 
héttel egyeztettek ugyan Ludovic 
Orban miniszterelnökkel, Nelu Tă-
taru egészségügyi miniszterrel és 
Florin Cîțu pénzügyminiszterrel, de 
azóta sem születtek megoldások, a 
követeléslista hét pontjából egyik-
re sem körvonalazódik konkrét in-
tézkedés, sőt azóta a párbeszéd elől 

is elzárkóznak a döntéshozók, így 
nem maradt más lehetőségük, mint 
hogy a nehéz időkben is az utcára 
vonulnak.

„Az egészségügyben dolgozók a 
tűrőképességük határára jutottak. 
Sokan hét hónapja olyan körülmé-
nyek között dolgoznak, mint száz 
évvel ezelőtt, háború idején. Napon-
ta szembesülnek a betegek szenve-
désével, a rendszerben uralkodó 
káosszal. A döntéshozók hónapok 
óta halogatják, hogy kifi zessék a 
juttatásokat, sőt már a párbeszéd 
elől is elzárkóznak” – mutatott rá 
Neagovici. A szakszervezeti bizalmi 
szerint a kormány hónapok óta téve-
sen közelíti meg a járvány elleni küz-

delmet, arra összpontosítanak, hogy 
növeljék az intenzív terápiákon az 
ágyak számát, közben megfeledkez-
nek arról, hogy szakemberek nélkül 
hiába bővítik a kapacitást. „Személy-
zet nélkül a kórház csak egy épület. 
Nincs elég orvos, asszisztens, és a 
kevés szakember féléves megfeszített 
munka után kimerült, és még a tör-
vény által szavatolt juttatásokat sem 
kapják” – sorolta a Sanitas Kovászna 
megyei elnöke. A szakszervezet októ-
ber elején összesítette követeléseit. 
Az anyagi jellegű juttatások mellett 
a szakszervezet többek között kéri, 
hogy oldják fel az egészségügyben az 
alkalmazások tilalmát, és biztosítsák 
a megfelelő védőfelszerelést.

A kimerültek tiltakozása: utcára vonultak az egészségügyben dolgozók

 » „Nincs elég 
orvos, asszisz-
tens, és a kevés 
szakember fél-
éves megfeszített 
munka után kime-
rült” – sorolta a 
Sanitas Kovászna 
megyei elnöke. 

 » Az intézkedés 
bevezetéséről 
a tervek szerint 
tegnap délután 
tárgyaltak a 
prefektúrán, ám 
lapzártánkig nem 
hozták nyilvános-
ságra a rendelke-
zéseket.




