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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

A MASZK NÉLKÜLI ÉRINTKEZÉSEK, A BULIK ÉS A GYÁRI DOLGOZÓK HANYAGSÁGÁNAK FERTŐZÉSVESZÉLYÉRE FIGYELMEZTETNEK ORVOSOK

Orban szerint a tinédzserek „vírusterjesztők”
Az éjszakai bulikat és a tiné-
dzserek csoportos találkozá-
sait nevezi a koronavírusos 
esetszámok megugrása egyik 
fő forrásának a kórelőzmé-
nyek alapján Cristian Oancea 
temesvári kórházmenedzser 
és Ludovic Orban miniszter-
elnök egyaránt. A tünetmen-
tes fi atalok ugyanis könnyen 
meg tudják fertőzni család-
tagjaikat.

 » BÁLINT ESZTER

A tömegközlekedés, a bulik 
és a gyárak a koronaví-
rus-fertőzés fő forrásai Cris-

tian Oancea orvos, a temesvári Vic-
tor Babeș-kórház menedzserének 
tapasztalatai szerint. „Elsősorban 
a tömegközlekedés. Másodsorban 
a magánrendezvények, főként a 
tinédzserek által szervezettek, ők 
pedig aztán átadják a szülőknek 
és a nagyszülőknek. Harmadsor-
ban az emberek nem tartják be 
a szabályokat, főként a helyes 
maszkviselésre vonatkozókat, 
többnyire azok, akik gyárakban 
dolgoznak. Ez a három kategória 
körvonalazódott a kórelőzmény 

felvétele során” – idézi a kórház-
menedzsert a Digi24 hírtelevízió 
portálja.

Szolidaritás, odafi gyelés 
szükséges
„Nagyon sok buli volt, legalábbis 
itt, nálunk, be nem tartott sza-
bályokkal, és itt a hatóságok tel-
jesítették a kötelességüket. Úgy 
hiszem, hogy az intézkedések fi -
gyelmen kívül hagyása és a felelőt-
lenség – főként a tinédzserek köré-
ben – juttattak oda, ahol tartunk. 
Biztos, hogy ha nem mutatunk 

szolidaritást, és nem viselkedünk 
felelősen, hamarosan oda jutunk, 
hogy az embereket a mentőautók-
ban kezeljük, mert nem lesz, ahol 
elhelyeznünk őket” – kongatta 
meg a vészharangot az egészség-
ügyi szakember.

A temesvári orvos ugyanakkor 
abban bízik, hogy miután tegnap-
tól hatályba léptek a koronavírus 
terjedésének megfékezése érde-
kében bevezetett újabb korlátozá-
sok, két héten belül tetőzni fog a 
napi esetszám, majd csökkenés-
nek indul.

Kormányfői érvelés 
a korlátozások mellett
Ludovic Orban miniszterelnök 
is arról beszélt egy vasárnap esti 
televíziós interjúban: a tegnap-
tól bevezetett korlátozások egy 
részére azért volt szükség, hogy 
elejét vegyék annak, hogy a tiné-
dzserek megfertőzzék koronaví-
russal szüleiket, nagyszüleiket. 
„Nem az iskolában fertőződnek 
meg, de elkapják a kórt máshol, 
amikor nincsenek szülői, nagy-
szülői vagy tanári felügyelet alatt. 
És számos helyzet van, amikor a 
fi atalok szabadon találkoznak. A 
tinédzserek – elemzések igazol-
ják, nem csupán nálunk, nagyon 
sok európai országban – víruster-
jesztők, mivel náluk nincsenek 
súlyos tünetek, nagy többségük 
tünetmentes, ám terjesztik a ví-
rust. És a szerencsétlenség, hogy 
az elsők, akiknek átadják a vírust, 
a szülők, nagyszülők, akikre néz-
ve súlyosak lehetnek a következ-
mények” – fejtette ki a kormányfő 
a B1 Tv vasárnap esti műsorában.

A 23 és 5 óra között bevezetett 
kijárási korlátozás kapcsán Or-
ban újfent arról beszélt, hogy 
ezzel akarják megakadályozni az 
éjszakai bulikat, amelyek szintén 
hozzájárulnak a vírus terjedé-
séhez. „Ezeket a korlátozásokat 

nemcsak mi vezettük be. Mi még 
vártunk is egy ideig, hogy lássuk, 
más országban hatásosnak bi-
zonyulnak-e. És úgy tűnik, hogy 
igen. Mivel éjszaka nagyon sok 
fi atal, tinédzser – és nemcsak 
– bulizik. Minden lehetséges he-
lyen” – érvelt a miniszterelnök. 
Rámutatott: ő maga eleinte nem 
feltétlenül volt meggyőződve 
ezeknek a korlátozásoknak a 
hasznosságáról, ám egy este, éjfél 
körül az autóból, egy Ilfov megyei 
településen két helyen is látott 
tinédzsereket, amint csoportba 
verődve söröztek az utcán. „Aho-
gyan ott voltak, ha egyikük beteg 
lett volna, a többieknek a felét is 
megfertőzte volna. Ők pedig ha-
zamentek volna, és megfertőzik 
a szülőket, nagyszülőket. Nagy 
kockázati tényező” – idézi Orban 
televíziós nyilatkozatát az Ager-
pres hírügynökség.

Az iskolák megnyitása kapcsán 
a miniszterelnök ismételten le-
szögezte: a járvány alakulásától 
függ. „Mi azt szeretnénk, ha min-
den diák visszatérne az osztály-
termekbe, mi azt akarjuk, hogy az 
oktatás az osztályokban történ-
jen. Másrészt nem tudtunk elte-
kinteni attól, ami Romániában a 
járvány terén történik” – mondta 
Ludovic Orban.

A kórelőzmények alapján a tömegközlekedés is fertőzésveszélyes
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