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Kiderítették: nem ők hibáztak
Fény derült a tesztpozitivitásról szóló „félrement” értesítés rejtélyére

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K ivizsgálta a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság 
vezetője azt az esetet, amely-

ről a közelmúltban számolt be la-
punknak egy csíkcsicsói nő, akit a 
központi Covid-rövidszámról értesí-
tettek sms-üzenetben, hogy pozitív 
lett a koronavírustesztje, ám ő nem 
is járt ilyen jellegű kivizsgáláson. 
A nő állítása szerint a telefonszáma 
nem szerepelhetett a rendszerben, 
ezért elírásra, tévedésre gyana-
kodott, ami véleménye szerint a 
megyében történhetett. Lapunk ér-
deklődésére akkor Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetője sajnálatát fejezte 
ki az eset miatt, és úgy vélte, előfor-
dulhatott, hogy rosszul olvashatóan 
írtak le egy számot a tetőtől talpig 
védőruhába öltözött asszisztensek 
egy mintavételkor.

Nem hagyta annyiban

Azóta viszont kivizsgálta az esetet, 
beszélt az igazgatóság összes munka-
társával, akik kapcsolatba kerültek az 
üggyel, illetve az esetet az intézmény-
nél bejelentő nővel, továbbá előkeres-
ték a tesztelési, karanténozási adatla-
pokat, hogy az eset végére járjanak. 
Mint arról Tar Gyöngyi lapunknak a 
hétvégén beszámolt, kiderült, hogy 

nem tévedtek: a nő azért kapta meg 
a tesztpozitivitásról szóló üzenetet, 
mert az apósa, akit koronavírus-fer-
tőzés gyanúja miatt teszteltek, az ő 
telefonszámát adta meg elérhető-
ségként a mintavételkor. „Átnéztük 
a papírokat, nem történt elírás vagy 
félreolvasás. Az apósa diktálta be az 
ő számát. Tehát azért ment Gegő Emő-
kének az üzenet, mert az ő telefonszá-
ma volt ráírva a lapra” – hangsúlyozta 
a megyei egészségügyi igazgatóság 
vezetője. Tar Gyöngyi felháborítónak 

tartja, hogy a panaszos felelőtlenül, 
valótlan feltételezésekbe bocsátkozva 
hozta nyilvánosságra az esetet anél-
kül, hogy előtte apósától megtuda-
kolta volna, miként került az ő tele-
fonszáma a rendszerbe. Bosszantja 
ugyanakkor az is, hogy elnézést 
kért a történtekért, miközben utólag 
kiderült: nem is hibáztak. Úgy véli, 
a hasonló valótlan feltételezések 
rossz fényt vetnek az intézményre, 
az ott dolgozókra, és a kétkedők tá-
borát erősítik.

Egyesek jól szórakoznak

Történnek olyan esetek is – folytatta 
–, hogy teszteléskor egyesek barátok 
telefonszámát adják meg a maguké 
helyett, majd jól szórakoznak, amikor 
azok megkapják a teszteredményről 
szóló értesítést. Kovászna megyében 
előfordult az is, hogy valaki egyszer-
re kapott értesítést egy pozitív, illetve 
egy negatív teszteredményről, rögtön 
nyilvánosságra is hozta, abból is bot-
rány lett, majd kiderült, hogy házas-
párként csak egyikük telefonszámát 
adták meg, amikor mindkettőjüket 
letesztelték, ezért érkezett ugyanarra 
a számra két üzenet: ugyanis egyi-
kük teszteredménye pozitív, a mási-
kuké negatív lett.

Hasznos az automata 
üzenetküldő rendszer

Tar Gyöngyi szerint amíg ki nem 
derül, hogy valójában mi történt, 
az ilyen esetek növelik a bizalmat-
lanságot az újonnan bevezetett au-
tomata üzenetküldő rendszer iránt 
is, miközben az valójában nagyon 
hasznos a járvány terjedésének 
megfékezése szempontjából. Több 
száz teszteredmény esetén napokba 
telne egyenként értesíteni minden 
érintettet, az automata rendszer 
azonban az előzetesen felvett adatok 
alapján egy időben ki tudja küldeni 
az összes értesítést, megaka-
dályozva ezáltal, hogy teszt-
pozitív emberek esetleg még 
napokig járjanak-keljenek a 
településeken, mert nem tud-
ják, hogy fertőzöttek – ma-
gyarázta a rendszer előnyeit 
az egészségügyi igazgatóság veze-
tője. A járvány elleni közdelemmel 
kapcsolatban egyébként elmondta, 
tapasztalataik szerint a lakosság jó 
része fegyelmezett a megyében – az 
ő közreműködésükkel és a megfelelő 
intézkedésekkel sikerült is Hargita 
megyét kihozni a vörös besorolás 
alól, ugyanakkor kapnak olyan be-
jelentéseket Covid-fertőzöttek szom-
szédaitól, hogy a karanténkötele-
zettség ellenére egyesek elhagyják 
otthonukat, továbbá hallani arról 
is, hogy egyes cégeknél megtiltják a 
tünetekkel rendelkező alkalmazot-
taknak a tesztelést. Ezek, akárcsak 
az álhírek, valótlan állítások terjesz-
tése, csökkentik a járvány megfé-
kezése érdekében tett erőfeszítések 
hatékonyságát – hívta fel a fi gyelmet 
Tar Gyöngyi.

Kiderítette az egészségügyi igazgatóság vezetője, 
miként kaphatott pozitív teszteredményről szóló 
értesítést az, akit nem is teszteltek
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A N T A L  E R I K A

„A büntetés akkor is érvényes, ha a ki-
hágásról szóló jegyzőkönyvet a vétkes 
nem írja alá. A jegyzőkönyvet postán 
kézbesítik, a bírságot ki kell fi zetnie. 
De ha nem ért egyet vele, akkor élhet 
fellebbezési jogával”  – magyarázta 
a rendőr egy késő esti órában annak 

a járókelőnek, aki nem megengedett 
helyen kelt át az úttesten Marosvásár-
helyen. Az esetnek szemtanúi voltunk, 
a rendőr ugyanis megállított, hogy le-
gyünk tanúi a történteknek.

Hasonlóképpen történik akkor is, 
ha a járvány terjedését akadályozó 
intézkedéseket nem tartja be valaki, 
például nem visel maszkot közterü-
leten és az ellenőrző szervek bírsá-
got szabnak ki. Ha a szabálysértő 

nem írja alá a jegyzőkönyvet, attól 
a bírság még marad és ki is kell azt 
fi zetnie. Amennyiben nem ért egyet 
a büntetéssel, a jegyzőkönyvben 
van a Megjegyzések rovat, ahová 
beírhatja, hogy élni fog fellebbezési 
jogával – tudtuk meg Lukács Melin-
da jogásztól, aki azt is elmondta, 
hogy ügyvédi irodáját már jó néhá-
nyan megkeresték azzal, hogy sze-
retnének fellebbezni a maszkviselés 

hiánya miatt kiszabott büntetés el-
len. Egyelőre az alkotmánybíróság 
döntésére várnak, hogy az kijelent-
se, alkotmányellenesnek tartja a 
maszkviselés elmulasztása miatti 
büntetéseket.

A Maros megyei rendőrségen ér-
deklődésünkre Aurica Florina Sabău 
rendőrfelügyelő elmondta, a szabály-
sértést megállapító rendőr a jegyző-
könyv minden oldalát aláírja, illetve 
a szabálysértőnek is alá kell azt írnia. 
„Amennyiben a kihágást elkövető 
személy nem tartózkodik a helyszí-
nen vagy nem hajlandó aláírni a jegy-
zőkönyvet, a rendőrnek kötelessége 

ezt a körülményt is feljegyezni. Ehhez 
viszont egy szemtanúra is szüksé-
ge van, aki tanúsítja a történteket. A 
jegyzőkönyvbe a tanúskodó személy 
adatai is bekerülnek, majd az kézje-
gyével is aláírja a nyilatko-
zatot” – ismertette az erre 
vonatkozó törvényt a ren-
dőrfelügyelő. A rendőrségi 
szóvivő azt is elmondta, a 
büntetéssel szemben a sza-
bálysértőnek a jegyzőkönyv 
átvételétől 15 nap áll rendelkezésére, 
hogy fellebbezzen. Amennyiben nem 
él ezzel a törvény adta jogával, a bün-
tetés érvényes marad.

Akkor is kiszabható a bírság, ha a szabálysértő nem írja alá a jegyzőkönyvet
• Téves az az információ, amely szerint ha nem ír alá valaki egy szabálysértésről szó-
ló jegyzőkönyvet, a bírság nem szabható ki. Fellebbezhet ellene, vagy beírhatja a jegyző-
könyvbe, hogy nem ért egyet a rendőr megállapításával, miszerint szabályt sértett.

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!

facebook.com/ezer100.ro

H I R D E T É S

• Kivizsgálta a címzett által tévesnek vélt, tesztpozitivitásról szóló sms-értesítés 
ügyét – amelyről a közelmúltban lapunk is beszámolt – a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság vezetője. Kiderült: nem történt tévedés, a címzett telefonszámát 
apósa diktálta be a mintavételt végző asszisztensnek.




