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Törvényes és nem ártalmas
Jogszabályok alapján rendelték el a védőmaszk köztereken és utcákon való használatát

B Í R Ó  B L A N K A

Nem ütközik törvénybe, nem 
sérti az Alkotmányt, ha a 
hatóságok elrendelik a kö-

telező maszkviselést – erősítették 
meg a Krónika által megszólaltatott 
szakemberek. Lapcsaládunk an-
nak apropóján járta körbe a témát, 
hogy ebben az időszakban rengeteg 
bírálat éri a kültéri maszkviselés 
kötelezővé tételét. Főleg a közös-
ségi oldalakon sokan olyan véle-
ményt fogalmaznak meg, misze-
rint a hatóságoknak – az országos, 
valamint a megyei vészhelyzeti 
bizottságoknak – nincs törvényes 
alapjuk elrendelni ezt az intézke-
dést, sőt egyesek egyenesen arra 
buzdítják a lakosságot, hogy ne 
hordjon védőmaszkot a szabadban, 
és egy esetleges rendőrségi bünte-
tést majd mindenki támadjon meg 
a bíróságon. Mások egyszerűen azt 
állítják, hogy a maszk amúgy sem 
véd a koronavírus ellen.

Alkotmányos korlátozás

A maszk viselésének kötelezettsége 
az emberi szabadság korlátozásá-
nak minősül, ám a nemzetközi nor-
mák és Románia Alkotmánya is ki-
mondja, hogy egyes jogok bizonyos 
esetben törvénnyel korlátozhatók 
– szögezte le megkeresésünkre Pus-
kás Bálint volt alkotmányjogász. 
Hozzátette, a közegészségügyi 
helyzet tételesen is szerepel indok-
ként az emberi szabadság korláto-
zására. Románia Alkotmányának 
53-as cikkelye világosan kimond-
ja, hogy bizonyos esetekben meg-
határozott időre törvénnyel lehet 
korlátozni a jogokat, ugyanakkor 
azt is pontosítja, hogy a közegész-
ségügyi helyzet ezek közé tartozik. 

Vagyis nem alkotmányellenes, ha 
jogszabállyal elrendelik a kötele-
ző maszkviselést” – hangsúlyozta 
Puskás Bálint. Arra is kitért, hogy 
a járványhelyzet kezelése nemcsak 
Romániában, hanem világszinten 
„elcsúszott”, a járvány kitörése óta 
sok egymásnak ellentmondó intéz-
kedést foganatosítottak, a politi-

kum pedig igyekezett a maga javára 
fordítani a járvány miatt kialakult 
állapotokat.

Mircea Abrudean Kolozs megyei 
prefektus szintén megerősítette a 

kültéri maszkviselés jogszerű köte-
lezettségét. Mint mondta, az orrot 
és szájat eltakaró maszk szabadtéri 
viseletét a fennálló járványhely-
zetre való tekintettel a 2020/856-
os számú kormányrendelet és más 
jogszabályok alapján rendelte el a 
megyei vészhelyzeti bizottság. Mint 
kifejtette, az említett határozattal 

hosszabbította meg a vészhelyzetet 
a román kormány, és ebben tette 
lehetővé a kültéri maszkviselés 
kötelezővé tételét. Arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy a maszkviselési 
határozat ellen tett jogi lépéseket a 
bíróság elutasította.

Szubjektív érzés 
a „nem kapok levegőt”

Szubjektív érzés, hogy a maszk vi-
selése miatt nem kapunk megfele-
lően levegőt, semmilyen objektív 
oka nincs – magyarázta lapunk-
nak Ráduly Enikő tüdőgyógyász. 
Hozzátette, a maszk úgy működik, 
mint egy szűrő, a cseppfertőzés 
a kórokozók átvitelének egyik le-
hetséges módja, a koronavírus is 
cseppfertőzéssel terjed, ez ellen 
nyújt védelmet a maszk. Az orr- és 
szájvédő ráadásul két irányba mű-
ködik, tehát megakadályozza, hogy 
a viselője mások felé továbbítsa 
a fertőzést, és a viselőjét védi az 

őt támadó fertőzéstől. Az egysze-
rű egészségügyi maszk nem nyújt 
száz százalékos védelmet, de nagy-
mértékben csökkenti a fertőzés ve-
szélyét. Ugyanakkor a levegőt tel-
jes mértékben átengedi, tehát nem 
csökkenti az oxigénellátást – mu-
tatott rá a szakorvos. Mint mondta, 
szubjektív érzés, amikor valaki úgy 
érzi, nem kap megfelelően levegőt, 
ha viseli a maszkot. „Az orvosok, az 
egészségügyi személyzet napi több 
órán keresztül használja a maszkot. 

Viseljük az utcán, ha kötelező, de a 
munkahelyünkön mindig, akkor is 
ha csak egymás között vagyunk. 
Amikor bemegyünk a betegek közé, 
az egyszerű egészségügyi maszkra 
még felteszünk egy HEPA-szűrős 
arcmaszkot” – részletezte Ráduly 

Enikő. Kifejtette, ha belátjuk a 
maszkviselés pozitív hozadékát, 
az értelmét, a szükségességét, és a 
védelmi szerepét, akkor mentálisan 
könnyebb megszabadulni az érzés-
től, hogy „nem kapunk benne elég 
levegőt”. 

Sok teszttel időben 
megfékezni a járványt

A korlátozásokról szóló intézke-
déseket szakemberek készítik elő, 
a döntést a megyei készenléti bi-
zottságok hozzák meg – mondta 
el lapunk kérdésére Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere. 
A háromszéki megyeszékhelyen a 
harmadik hete van 3 ezrelék felett a 
14 napra számolt fertőzési mutató, 
így köztereken kötelező a maszkvi-
selés, és az oktatás online zajlik. A 
városvezető rámutatott, a megyei 
készenléti bizottság munkájában 
nem vesz részt hivatalosan, csak az 
informális beszélgetéseken, egyez-
tetéseken. „Egyértelműen látszik, 
hogy az erdélyi megyékben 
sokkal több tesztet végez-
nek, mint a Kárpátokon túl, 
így hamarabb átlépik a 3 
ezrelékes küszöböt. Nekünk 
azonban az az érdekünk, 
hogy sokat teszteljünk, le-
gyenek információink a fer-
tőzöttek számáról. Hiszen ha 
időben meghozzuk az óvintézkedé-
seket, akkor időben megfékezzük 
a járvány terjedését” – részletez-
te Antal Árpád. Hozzátette, csak 
rajtunk múlik, hogy megfordul 
a trend, a fertőzöttségi mutató 3 
ezrelék alá csökken, vagy tovább 
emelkedik, eléri a 8 ezreléket, ami-
kor már az egész települést karan-
tén alá kell helyezni, ami teljesen 
összeroppanthatja a vállalkozói 
életet. Hangsúlyozta, tudja, hogy 
sokan negatívan viszonyulnak 
ezekhez a döntésekhez, ám a politi-
kusok, jelen esetben a prefektusok 
ezt a szakemberek javaslatai alap-
ján hozzák meg, ugyanakkor mi-
niszteri rendeletek rögzítik, hogy 
a megyei készenléti bizottságok 
milyen esetben milyen döntéseket 
kötelesek meghozni.
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• A kötelező maszkviselés jogszabállyal való elrendelése nem alkotmányellenes 
– hangsúlyozta lapcsaládunknak Puskás Bálint volt alkotmányjogász. Ugyanak-
kor a lapunk által megszólaltatott tüdőgyógyász rávilágított, a maszkviselés nem 
károsítja az egészséget.

Hat alatt a fertőzési ráta Székelyudvarhelyen

Kétnapos stagnálást követően 6 ezrelék alá csökkent csütörtökön a fer-
tőzési ráta Székelyudvarhelyen. Az utóbbi 14 napban az ezer lakosra jutó 
igazolt koronavírus-fertőzések száma 5,8-ra csökkent csütörtökre Székely-
udvarhelyen – tudtuk meg Tar Gyöngyitől. A Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság vezetője megkeresésünkre elmondta, továbbra sem kaptak vá-
laszt a Székelyudvarhelyre vonatkozó járványtani rizikóelemzésre, amelyet 
kedden küldtek el az Országos Népegészségügyi Intézetnek. Akkor még 
a karantén elrendelésének a valószínűségét növelő 6-os érték fölött volt 
a fertőzési ráta értéke (6,3) Székelyudvarhelyen. „Elég érdekes helyzetet 
generálna az, ha most megkapnánk a választ, hogy karanténozzuk le Szé-
kelyudvarhelyt” – fogalmazott az igazgatóság vezetője. A székelyudvarhe-
lyi fertőzési ráta csökkenésével kapcsolatban elmondta, hat alá csökkent 
az érték, igaz úgy, hogy fertőzési gócok jelentek meg a városban, amelyek 
a protokoll szerint kiesnek a rátaszámítás értékéből. (Széchely István)

Újabb fertőzések, elhalálozások

Egy nap alatt ismét közel ezerrel nőtt az újonnan koronavírussal diagnoszti-
záltak száma országszerte: 37 742 tesztből 9714 lett pozitív, ami 25,74 szá-
zalékos arány. Emellett 2039 olyan fertőzött van, akinek a második tesztje 
lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 276 802-re nőtt. Eközben a 
gyógyultak száma 4825 fővel 191 085-re nőtt. Elhunyt ugyanakkor újabb 
121 fertőzött a kór szövődményeiben – ebből 112 krónikus beteg volt –, a 
halottak száma ezzel elérte a 7540-et. A kórházakban már 12 061 fertőzöt-
tet ápoltak, közülük 1014-et intenzív osztályon, ami újabb rekord. Az elmúlt 
24 órában a minden eddiginél nagyobb számú új fertőzöttet azonosítottak 
Maros megyében, egészen pontosan 343-at. A Maros megyei prefektúra 
közleménye szerint a járvány kezdetétől máig a megyében 221 személy el-
halálozását hozták összefüggésbe a koronavírussal, ez kettővel több, mint 
egy nappal korábban. Továbbra is sok a koronavírussal fertőződött személy 
Hargita megyében: csütörtökön 81 új esetet igazoltak, ezzel 3389-re nőtt a 
járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek száma – derül ki a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből.




