
Egyre szigorúbbak a korlátozások. 
Maszk nélkül mindenhol tilos 
utcára lépni
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A tegnap életbe lépett, 30 
napig tartó szigorú korláto-
zások értelmében az egész 

ország területén kötelezővé vált 
az utcai maszkviselés (csak azok 
mentesülnek ez alól, akik kimen-
nek enni, inni vagy cigarettázni), az 
oktatás mindenhol kizárólag online 
zajlik (a bölcsődék és az iskola utáni 
foglalkozások továbbra is működ-
hetnek, mivel azok nem számítanak 
oktatásnak), az állami intézmények 
és magáncégek alkalmazottainak is 
át kellett térniük a távmunkára, ha 
a tevékenység jellege ezt megenge-
di, a személyes jelenlétet követelő 
munkahelyeken pedig be kellett ve-
zetni a lépcsőzetes munkakezdést.

Betiltott rendezvények

Betiltották továbbá a rendezvé-
nyeket és mulatságokat, bezárták 
a zárt térben működő piacokat és 
vásárokat, az üzleteknek legké-
sőbb 21 órakor be kell zárniuk, és 
korlátozták az éjszakai kijárást is: 
este 11 és hajnali 5 óra között csak 
halaszthatatlan ügyben lehet el-
hagyni az otthonokat, akkor is saját 
felelősségre kitöltött nyilatkozattal. 
A gyógyszertárak és a benzinkutak 
ugyanakkor nyitva maradhatnak 
éjszaka is, és a futárok is folytat-
hatják tevékenységüket. A felsorolt 
előírások egy része – mint például a 
kötelező maszkviselés és az online 
oktatás – egyértelmű, de vannak 
olyanok is, amelyek kapcsán nem 
árt tisztázni a részleteket. Ezekről 
Adrian Pănescut, a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal szóvivőjét kér-
deztük.

Tilos az éjszakai vásárlás

Fontos tudni, hogy nem ugyanazt 
az egyéni felelősségvállalási nyi-
latkozatot kell kitölteni az éjszakai 
kijáráshoz, mint tavasszal. Utób-
biban több olyan pont volt megne-

vezve, amely esetében engedélye-
zett volt a lakhely elhagyása, mint 
a most elfogadottban. Ilyen volt 
például a vásárlás, ez viszont az új 
nyilatkozatban már nem szerepel. 
Ez azt jelenti, hogy noha a benzin-
kutak éjszaka is nyitva tartanak, 
csak vásárlás céljából tilos ezeket 
felkeresni. Az éjszakai, magáncé-
lú lakhelyelhagyáshoz szükséges 
egyéni felelősségvállalási nyilatko-
zat formanyomtatványában (amely 
letölthető a Știriofi ciale.ro oldalról) 
mindössze öt olyan esetet sorolnak 
fel, amely kapcsán engedélyezett 
a lakhely elhagyása 23 és 5 óra kö-
zött. Ide tartozik a munkavégzés, 
a halaszthatatlan orvosi vizsgálat, 
a gyógyszervásárlás, a gyerekek, 

idősek és betegek kísérése, ellátása, 
illetve a haláleset a családban. En-
nek értelmében a benzikutakat csak 
azokban az esetekben lehet látogat-
ni, ha a felsorolt esetek valamelyiké-
ben üzemanyagra van szükségünk. 
A szóvivő kiemelte: a bevásárlást 
úgy kell időzíteni, hogy lehetőleg 21, 
de legkésőbb 23 óráig beszerezzük a 
szükséges termékeket, mivel ezt kö-
vetően nem lesz lehetőség rá sem a 
benzinkutaknál, sem máshol, mivel 
21 órakor minden bolt bezár, azok 
is, amelyek korábban nonstop prog-
rammal működtek. A magáncélú 
lakhelyelhagyási nyilatkozat mel-
lett munkáltatói igazolás is létezik, 
amely szintén letölthető a Știriofi ci-
ale.ro oldalról. Szintén fontos továb-
bá, hogy a kézzel írott nyilatkozat is 
érvényes. A szigorításokról egyéb-
ként 40-es számmal egy határozatot 
is elfogadott tegnap a megyei vész-
helyzeti bizottság. 

Mi számít falnak?

A szóvivő továbbá arra is kitért, 
hogy a bizottság tegnapi ülésén sza-

bályozták a teraszok működését is. 
A friss országos rendelkezésekhez 
igazodva leszögezték, mi számít 
falnak, ugyanis számos vendéglátó-
helyen azt tapasztalták, hogy a fóli-
ából kialakított ideiglenes elválasz-
tókat nem tekintették falnak 
az üzemeltetők. Az új szabá-
lyozás szerint minden olyan 
terasz zárt térnek minősül, 
amely a tető mellett több 
mint egy fallal rendelkezik, 
függetlenül attól, hogy ezek 
állandóak vagy időszakosak, 
és milyen anyagból készültek. 
Ezáltal ezekre is ugyanazok a sza-
bályok vonatkoznak, mint az egy-
ségek belső tereire. Ez azt jelenti, 
hogy tilos a működésük azokon a 
településeken, ahol 3 fölött van az 
ezer lakosra jutó igazolt fertőzöttek 
száma. Ahol viszont 1,5 és 3 között 
van ez az érték, továbbra is működ-
hetnek 30 százalékos kihasznált-
sággal.

Mire is kell figyelni?
Csak indokolt esetben engedélyezett az éjszakai lakhelyelhagyás
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• Hiába tartanak nyitva éjszaka is a benzinkutak, 
bevásárlás céljából egyéni felelősségvállalási nyilat-
kozattal sem kereshetjük fel ezeket a következő egy 
hónapban éjszaka 23 és hajnali 5 óra között. Mivel a 
vásárlás nem szerepel a nyilatkozatban megjelölhető 
lakhelyelhagyási indokok között, érdemes befejezni 
azt 23 óráig, utána ugyanis már bírság járhat érte.

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint 
3240 fertőzöttet diagnoszti-
záltak tegnap Romániában, 
összlétszámuk jelenleg 
306 991. Az ország terüle-
tén eddig 8009 elhalálozást 
jegyeztek, a gyógyultak száma 
pedig 206 793-ra nőtt. Intenzív 
osztályon rekordszámú, 1076 
személyt kezelnek. A hétvégi, 
visszafogott tesztelés 11 445 
mintavétellel történt, így a 
pozitivitási arány 28,3 százalék. 
Hargita megyében alacsony 
számú, 28 új koronavírus-fer-
tőzést igazoltak tegnap, ezzel 
3656-ra nőtt a járvány kezdete 
óta a térségben azonosított 
esetek száma. Újabb haláleset 
nem történt, így a járvány kez-
dete óta továbbra is 123 beteg 
elhalálozása volt összefüggés-
be hozható a koronavírussal. 
Gyógyultnak 66 személyt 
nyilvánítottak, ezáltal 2432-re 
emelkedett a fertőzést eddig 
legyőzők száma. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és gyergyó-
szentmiklósi kórházakban keze-
lés vagy megfigyelés alatt állók 
száma 222, otthoni elkülönítés-
ben 748-an vannak. Kovászna 
megyében 45, Maros megyében 
112 új fertőzést regisztráltak 
tegnap, előbbi helyszínen ezzel 
2830-ra, utóbbiban pedig 7240-
re nőtt az eddigi esetek száma. 

Újból az 5-ös érték 
fölött a város
Enyhén emelkedett a fertőzési 
ráta tegnap Székelyudvarhe-
lyen, de ez elég volt ahhoz, 
hogy ismét az 5-ös érték fölé 
kerüljön a mutató. A Székelyud-
varhelyi Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatása szerint vasár-
nap mindössze öt új fertőzést 
azonosítottak a PCR-tesztek 
segítségével a városban. A hét-
fői adatok szerint az elmúlt 14 
napban összesen 255 székely-
udvarhelyi lakhelyű személy 
fertőződött meg koronavírus-
sal, ez öttel több a vasárnapi 
adatnál (250), amikor még a 
4,97 ezrelékes értéken állt a 
fertőzési ráta. Jelenleg 143, ko-
ronavírussal fertőzött személyt 
kezelnek a székelyudvarhelyi 
kórház különböző osztályain. 
Közülük kilencen fekszenek 
az intenzív terápiás részlegen. 
Az ott kezelt betegek közül 
hét személy állapota igényel 
légzéstámogatást. Enyhe tüne-
tekkel 13-an, míg súlyos vagy 
középsúlyos állapotban 130-an 
várják gyógyulásukat a városi 
kórházban. (Széchely István)
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