
Várják a főhatósági választ 

A székelyudvarhelyi járványügyi helyzettel kapcsolatban elértük Tar 
Gyöngyit is. A megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője azt mondta, 
országos döntés van arról, hogy azokon a településeken, ahol 6 fölött van 
a fertőzési ráta, el kell rendelni a karantént. Székelyudvarhelyen, noha 
csökkent a korábbi 8,28-as fertőzési ráta, ez az érték 6,3 volt kedden. 
Elmondta, próbálta menteni, ami menthető, az adatokat kielemezték és 
követték, nincs szó felelőtlenségről. A város járványügyi adatait az igazga-
tóság elküldte az Országos Közegészségügyi Intézetnek, a válasz bármikor 
megérkezhet – az országos hatóságokon múlik a karantén elrendelése. Az 
igazgatóság vezetője megköszönte a székelyudvarhelyi lakosságnak, hogy 
reagáltak a járványi szabályok betartására vonatkozó felhívásra, és reméli, 
hogy ezt a november elsejéhez kötődő adatok sem fogják megcáfolni.

Már minden Hargita megyei 
települést érint a maszkviselés
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Mindenhol kötelező a maszkviselés
Minden Hargita megyei település közterületén hordani kell

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A maszk csak a dohányzás 
vagy étkezés idejére vehető 
le a közterületeken, illetve 

sporttevékenység végzése közben, 
és csakis a gyalogosforgalmon kí-
vül, minimum két méteres távolság-
ra másoktól.

Új besorolások

A járványügyi adatok alapján újabb 
határozatot hozott az elkövetkező 
időszakra vonatkozó korlátozásokról 
a megyei vészhelyzeti bizottság. A 
múlt heti 25-ről 21-re csökkent a vörös 
zónába sorolt Hargita megyei telepü-
lések száma. Csökkent ugyanakkor 
a sárga zónába sorolt települések 
száma is, 29-ről 27-re, nőtt viszont 
az 1,5-nél nem nagyobb fertőzési rá-
tájú, azaz zöld besorolás alá tartozó 
közigazgatási egységek száma, 13-ról 
19-re – derül ki a megyei vészhelyze-

ti bizottság keddi határozatából. A 
vörös zónában Tusnádfürdő, Orosz-
hegy, Csíkszépvíz, Gyergyóalfalu, 
Gyergyószárhegy, Csíkpálfalva és 
Siménfalva maradt, ezeken a tele-
püléseken november 8-ig érvényben 
maradnak az október 25-én elren-
delt korlátozó intézkedések. Szintén 
vörös zónás még Székelyudvarhely, 
Fenyéd, Csíkmadaras, Csíkkarcfal-
va, Gyergyószentmiklós, Farkaslaka, 
Csíkszentkirály, Csíkszentsimon és 
Gyergyóújfalu, ezen a kilenc telepü-
lésen november 12-ig maradnak ér-
vényben az október 30-án elrendelt 
járványügyi szabályozások. Felső-
boldogfalván, Galóváson, Oklándon, 
Székelyvarságon, illetve Zetelakán, 
amelyek szintén vörös zónás telepü-
lések, november 3-tól 17-ig vannak 
érvényben a szigorú korlátozások.

Mit jelent a karantén?

Közben vesztegzár alá kerül há-
rom Szilágy megyei város: Zsibón, 
Szilágycsehen és Zilahon az elmúlt 

14 napban meghaladta a korona-
vírussal fertőzöttek száma a nyolc 
ezreléket. Milyen tiltásokkal, kor-
látozásokkal jár a karantén, arról 
a minap Adrian Pănescutól érdek-
lődtünk. A Hargita Megyei Prefek-
tusi Hivatal szóvivője elmondta, a 
karanténintézkedések célja a társas 
érintkezéseknek a minimálisra tör-
ténő csökkentése, illetve annak a 
megakadályozása, hogy a fertőzés 
tovább terjedjen más településekre. 
Utóbbi miatt  a karantén alá vont tele-
pülést teljesen lezárják, sem bejutni, 
sem kijutni nem lehet onnan indoko-
latlanul. A lezárt város, község vagy 
falu bejáratainál a rendőrség, csend-
őrség ellenőrzi a ki- vagy behajtani 
szándékozókat: azok hagyhatják el a 
települést, akik más helységben dol-
goznak. Az élelmiszerboltok, gyógy-
szertárak árufeltöltését lehetővé 

teszik, azaz beengedik a településre 
ezek áruszállítóit, mások az elkerülő 
utakat kell használják, ennek hiá-
nyában pedig a rendőrség által kije-
lölt legrövidebb útvonalon, megállás 
nélkül kell elhagyják a települést. 
A lezárt település lakosságának a 
kijárását korlátozzák, szükség ese-
tén minden családból egy személy 
naponta egyszer elmehet bevásárol-
ni, szükség esetén gyógyszertárba, 
illetve orvoshoz is az előjegyzett 
időpontra. A vonatkozó szabályozás 
értelmében már nem kell nyilatkoza-
tot írni erről, de egy esetleges rend-
őrségi ellenőrzés során lebukhatnak 
a szabályszegők – tudtuk meg Adri-
an Pănescutól. A karantén alá vont 
településen ugyanakkor tiltottak a 
családi, baráti, ismerősi látogatások 
is, valamint a vendéglátóhelyek lá-
togatása, a szállodákban is csak az 

aktuális vendégek tartózkodhatnak. 
A lezárás az intézkedést szabályozó 
előírás szerint két hétig tart. A ka-
rantént egyébként az adott megye 
egészségügyi igazgatósága kell elő-
terjessze egy előzetes elemzés és 
számos járványügyi mutató 
kiértékelése után. A javas-
latot az Országos Egészség-
ügyi Intézet (DSP) vizsgálja 
felül és hagyja jóvá, majd a 
dosszié az adott megye vész-
helyzeti bizottsága elé kerül, 
amely határozatban előterjeszti a 
karantén bevezetését az országos 
vészhelyzeti bizottságnak: a vesz-
tegzárat utóbbi rendeli el, illetve 
szükség szerint az általános korláto-
zásokat ki is egészítheti az országos 
vészhelyzeti bizottság.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N oha a koronavírus fokozott ter-
jedése miatt kötelezővé vált 

Székelyudvarhelyen a maszkviselés 
a közterületeken, továbbra is vannak, 
akik fi ttyet hányva saját és mások 
egészségére, továbbra sem tartják be 
az óvintézkedést. Tapasztalataink 
szerint az árusok maradéktalanul 
eleget tesznek az előírásoknak a zöld-
ségpiacon – és a vásárlók többsége is 
–, viszont még mindig vannak olyan 

személyek, akik az állukra biggyeszt-
ve hordják a maszkot vagy éppen nem 
is hoztak magukkal, és úgy sétálnak 
az asztalok között. Gyakori hiba volt 
az is, hogy egyesek csak a szájukat 
takarják el, az orrukat nem.

Szigorú ellenőrzések

Zörgő Noémitől, a polgármesteri hi-
vatal sajtószóvivőjétől megtudtuk, 
hogy az intézmény egyelőre csak a 
vasárnapi ócskapiacot zárta be, a la-
kótelepi kisebb vásártereket, illetve 
a zöldség- és barompiacot egyelőre 

nem. Utóbbiak időleges beszünteté-
sét egyelőre nem is tervezik, csak ha 
utasítást kapnak erre a hatóságoktól. 
Utóbbi szerveknek csak annyi kéré-
sük volt, hogy az árusok ne rakodja-
nak ki azon részekre, ahol az embe-
rek közlekednek, hogy elkerülhetők 

legyenek a torlódások. A szóvivő 
továbbra is felelősségteljes gondol-
kodásra inti a lakókat: tartsák be a 
kétméteres távolságot egymástól és 
viseljenek maszkot a közterületeken. 
Utóbbit az állami- és a helyi rendőr-
ség munkatársai is ellenőrzik.

A zöldségpiacon egyébként mi 
magunk sem kellett sokat várjunk, 
amire megjelentek a rendőrök: 
több irányból érkezve lega-
lább tízen ellenőrizték a vá-
sárteret, a környékbeli bol-
tokba is benézve. Közülük 
többen civil ruhában jöttek. 
A védőfelszerelés viselésére 
egyébként autókra szerelt 
hangosbemondókon is fi -
gyelmeztetnek. Mint ismert, 
Székelyföld városai közül Széke-
lyudvarhelyen a legnagyobb az ezer 
lakosra eső koronavírus-fertőzöttek 
száma.

Rendőrök ellenőrzik a kihágásokat 
a zöldségpiacon. Bőven akadt dolguk

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

• Nem voltak sokan kedden a székelyudvarhelyi 
zöldségpiacon, ám ami meglepő, hogy a fokozódó 
járványügyi helyzet és a szigorú rendőri intézkedések 
ellenére még mindig vannak, akik nem hordanak védő-
maszkot. A polgármesteri hivatal egyelőre nem tervezi 
a vásárterek többségének bezárását.

Továbbra is nyitva tart a székelyudvarhelyi zöldségpiac

• A maszkviselésre vonatkozó új korlátozás értelmé-
ben november 3-tól minden nyílt közterületen kötelező 
az orrot és szájat takaró maszk viselése, ez alól csak 
az öt évesnél kisebb gyerekek képeznek kivételt. 




