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KOLOZSVÁR MÉG MEGÚSZTA, GYULAFEHÉRVÁRON MÁR VESZTEGZÁRRA KÉSZÜLŐDNEK A HATÓSÁGOK A JÁRVÁNYHELYZET MIATT

Karantén Szebenben, más városok „várólistán”
Nem menekülnek a karanténtól az 
erdélyi nagyvárosok: mától vesz-
tegzár alá vonják Nagyszebent, és 
Gyulafehérváron is javasolták a vesz-
tegzár bevezetését a helyi és megyei 
hatóságok. Bár a fertőzöttségi arány 
a 9 ezrelékhez közelít, Kolozsváron 
még kivárnak. A kincses város híres 
éjszakai életének a hétvégén alig 
találtuk nyomát, a plázák ellenben 
dugig voltak.

 » PAP MELINDA

Z ilah és Nagybánya után mától kényte-
lenek bevezetni a karantént a hatósá-
gok Nagyszebenben is a magas fertő-

zöttségi szint miatt. A 150 ezres lakosságú 
Nagyszebenben az utóbbi két hétben diag-
nosztizált fertőzések száma péntekre elérte 
a 11,84 ezreléket ezer lakosra vetítve, így 
Raed Arafat belügyi államtitkár, az orszá-
gos katasztrófavédelem vezetője bejelen-
tette, hogy vesztegzár alá vonják a várost.

Drasztikus növekedés
Szeben megyében
A döntést egy pénteki, sürgősségi jelleggel 
összehívott gyűlésen hozták meg, a me-
gyeszékhely mellett három további tele-
pülésen, Nagydisznódon, Nagytalmácson 
és Sellenberken rendelt el vesztegzárat a 
katasztrófavédelem. A kormány egyébként 

Mircea Crețu prefektust is lemondatta – 
akit szintén koronavírus-fertőzéssel kezel-
nek, így betegszabadságon van – amiatt, 
hogy nem hozta meg időben a döntést az 
egyre súlyosbodó járványhelyzet kezelé-
sére. Raluca Turcan kormányfőhelyettes 
ugyanakkor bejelentette, hogy várja a me-
gyei közegészségügyi hatóság (DSP) és a 
megyei klinikai sürgősségi kórház igazga-
tójának a lemondását is, ahol szintén ren-
dellenességek sorát észlelték.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport 
(GCS) adatai szerint a romániai megyék 
közül Szeben megyében a legmagasabb 
a fertőzöttségi arány, és napról napra nő, 
tegnapra elérte a 8,32 ezreléket – pár nap 
alatt szinte egy ezrelékkel nőtt a csütörtöki 
7,4-es arányhoz képest. Tegnap 399 új ko-
ronavírusos esetet jelentettek a térségből.

Nagyszeben a negyedik, karantén alá 
vont megyeszékhely Nagybánya, Slobozia 
és Zilah után. Az országos korlátozásokat 
itt továbbiakkal egészítették ki. Hétvégen-
ként a plázák nem tarthatnak nyitva, 10–13 
óra között az üzletek csak a 65 év felettieket 
szolgálhatják ki. A lakosok csak megalapo-
zott indokkal – például munkaügyben, be-
vásárlásért, halaszthatatlan orvosi ellátás 
miatt – léphetnek utcára, vagy hagyhatják 
el a települést, amit előre megírt nyilatko-
zattal kell igazolniuk. Egyházi szertartások 
csak a szabadban tarthatók.

Gyulafehérvár következik?
Meghaladta a kritikus küszöböt a fertőzött-
ségi arány Gyulafehérváron is, ahol szom-

baton 10,08 ezreléken állt a vírusmutató, 
ezért a helyi és megyei hatóságok a me-
gyeszékhely vesztegzár alá vonását kérték 
az országos hatóságoktól – vélhetően már 
keddtől érvénybe lép a vesztegzár. A me-
gyeszékhely mellett Fehér megyében több 
város is „megérett” a karanténra: szomba-
ton Balázsfalván 10,49 ezrelék, Kudzsíron 

8,81, Szászsebesen 8,38, Abrudbányán 
6,22, míg Maroscsüged községben 7,33 ez-
relék volt a fertőzöttségi szint, valamennyi 
településen vesztegzár bevezetésével ven-
nék elejét a járvány további terjedésének. 
Amennyiben keddtől érvénybe lép a karan-
tén, Gyulafehérváron épp december 1-jén, 
azaz a román nemzeti ünnepen oldanák 
fel a kijárási tilalmat, amikor rendszerint 
nagy ünnepséget tartanak a városban. Fe-
hér megyében tegnap 6,04 ezreléken állt a 
vírusmutató, a dél-erdélyi megyéből 161 új 
koronavírusos esetet jelentettek.

Kolozsváron nincs társasági élet
Magas a fertőzöttségi szint Kolozs megyé-
ben is, ahol a koronavírussal diagnosztizált 
személyek aránya tegnapra elérte a 7,56-ot 
ezer lakosra vetítve, és 275 új esetet jelen-
tettek. Kolozsváron pénteken 8,74 ezrelék 
volt a fertőzöttségi szint, ennek ellenére a 
kincses város esetében még nem kezdemé-
nyeztek karantént. A számadatok az októ-
ber 30-a és november 12-e között regisztrált 
fertőzési esetek alapján készültek. Mircea 
Abrudean prefektus pénteki tájékoztatása 
szerint a legnagyobb fertőzöttségi arányt 
eddig a megyében Kajántó községben mér-
ték: 12,84 ezreléket, de kedvezőtlenek a 
mutatók Körösfőn (12,03 ezrelék), Szamos-
újvárnémeti községben (12,40 ezrelék) és 
Szamosújváron is (11,15 ezrelék). Utóbbi két 
település múlt hét óta karanténban van.

Szombattól a megyeszékhely melletti 
Kajántón, illetve az E60-as főút mentén 
fekvő, kirakodóvásáráról híres kalotasze-

gi községben, Körösfőn is vesztegzárat 
vezettek be. Kolozsváron ellenben még 
kivárnak a hatóságok, abban bízva, hogy 
a múlt hétfőn érvénybe lépett országos 
korlátozások révén sikerül megfékezni a 
fertőzés terjedését. Ezek nyomán a kincses 
városban a hétvégére alig maradt nyoma 
a híres társasági életnek. A kocsmák és 
éttermek zöme bezárt, miután az egyre 
hidegebb idő és a rövidített nyitvatartás 
miatt jócskán megcsappant a bevételük. 
Több vendéglátóipari egység elvitelre ren-
dezkedett be, alkalmazottai zömét kény-
szerszabadságra küldte.

Üres a Főtér, tele a plázák
A Főtéren, ahol egy héttel korábban még 
teraszok egész sora várta pokrócokkal, 
gázmelegítőkkel felszerelve a kikapcsolód-
ni vágyó kolozsváriakat, péntek este már 
csak egyetlenegy volt, igaz, a plexiüveg-
gel körbebarikádozott létesítmény inkább 
üvegkalitkára, mint teraszra hasonlított. 
Ez azonban cseppet sem zavarta a vendé-
geket, akik konkurencia hiányában dugig 
megtöltötték. Ahogy a közelben, a tér Jókai 
utca felőli sarkán állomásozó rendőröket 
sem, akik elrettentés céljából három ható-
sági gépkocsival vonultak ki. Nagy szükség 
nem volt rá, alig lézengett pár lélek a város-
ban. Aki ki akart menni, már öt óra körül, 
sötétedéskor beült valamelyik nyitva tartó 
teraszra, hogy legyen ideje koccintgatni, 
beszélgetni a korai záróráig. A kolozsváriak 
fegyelmezetten viselik a korlátozásokat, 9 
óra után alig látni embereket a városban.

Benépesültek ellenben a plázák, vél-
hetően a hétvégi fekete péntekkel együtt 
járó akcióknak köszönhetően. Szombat 
délután a Györgyfalvi negyedi mall előtt 
valósággal áramlott a tömeg, és nem volt 
jobb a helyzet bent sem. A bevásárlóköz-
pontban – hiába mondták be ötpercenként 
a hangosbemondón – messze nem lehetett 
tartani a kellő távolságot, a bejáratnál lévő 
őr egykedvűen nézett maga elé, meg sem 
próbálta volna kordában tartani, sorban 
állásra bírni a tömeget. Tumultus alakult ki 
az egyik népszerű kozmetikumboltban is: 
ezt maguk az eladók is megállapították, és 
azon tanakodtak, hogyan tessékeljék ki az 
alig öt négyzetméteres helyiségből azokat, 
akik csak kísérőként bámészkodnak. Az ét-
kezőrészlegen főleg a népszerű gyorsétter-
mek pultjai előtt alakult ki sor, és a márka-
boltokat is megrohamozták az akciók által 
odacsalt vevők. Kolozs megyéből tegnap 
275 új koronavírus-fertőzést jelentettek.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

K ivizsgálta a Hargita megyei egészség-
ügyi igazgatóság vezetője azt az esetet, 

amelyről a közelmúltban számolt be la-
punknak egy csíkcsicsói nő, akit a központi 
automata üzenetküldő számról értesítettek 
SMS-ben, hogy pozitív lett a koronavírus-
tesztje, ám ő nem is járt ilyen jellegű kivizs-
gáláson. Kiderült: nem történt tévedés, a 
címzett telefonszámát apósa diktálta be a 
mintavételt végző asszisztensnek. A nő állí-
tása szerint a telefonszáma nem szerepelhe-
tett a rendszerben, ezért elírásra, tévedésre 
gyanakodott. Lapunk érdeklődésére akkor 
Tar Gyöngyi, a Hargita megyei egészségügyi 
igazgatóság vezetője sajnálatát fejezte ki az 
eset miatt, tévedést sejtett. Azóta kivizsgál-

ta az esetet, beszélt az igazgatóság összes 
munkatársával, az esetet az intézménynél 
bejelentő nővel, előkeresték a tesztelési, 
karanténozási adatlapokat. Tar Gyöngyi 
lapunknak a hétvégén elmondta, kiderült, 
hogy nem tévedtek: a nő azért kapta meg 
a pozitív tesztről szóló üzenetet, mert az 
apósa, akit koronavírus-fertőzés gyanúja 
miatt teszteltek, az ő telefonszámát adta 
meg elérhetőségként a mintavételkor. „Te-
hát azért ment Gegő Emőkének az üzenet, 
mert az ő telefonszáma volt ráírva a lapra” 
– hangsúlyozta az igazgatóság vezetője. 
Tar Gyöngyi felháborítónak tartja, hogy a 
panaszos felelőtlenül, feltételezésekbe bo-
csátkozva hozta nyilvánosságra az esetet 
anélkül, hogy előtte apósától megtudakol-
ta volna, miként került az ő telefonszáma 

a rendszerbe. Úgy véli, a hasonló, valótlan 
feltételezések rossz fényt vetnek az intéz-
ményre, az ott dolgozókra, és a kétkedők 
táborát erősítik. Történnek olyan esetek 
is – folytatta –, hogy teszteléskor egyesek 
barátok telefonszámát adják meg a magu-
ké helyett, majd jól szórakoznak, amikor 
azok megkapják a teszteredményről szóló 
értesítést. Kovászna megyében előfordult 
az is, hogy valaki egyszerre kapott egy po-
zitív, illetve egy negatív teszteredményről 
értesítést, rögtön nyilvánosságra is hozta, 
abból is botrány lett, majd kiderült, hogy 
házaspárként csak egyikük telefonszámát 
adták meg, amikor mindkettőjüket letesz-
telték, ezért érkezett ugyanarra a számra 
két üzenet: ugyanis egyikük teszteredmé-
nye pozitív, a másikuké negatív lett. Tar 

Gyöngyi szerint az ilyen esetek növelik a 
bizalmatlanságot az újonnan bevezetett 
automata üzenetküldő rendszer iránt is, 
miközben az valójában nagyon hasznos 
a járvány terjedésének a megfékezése 
szempontjából. Több száz teszteredmény 
esetén napokba telne értesíteni egyenként 
minden érintettet, az automata rendszer 
azonban az előzetesen felvett adatok alap-
ján egy időben ki tudja küldeni az összes 
értesítést, megakadályozva, hogy a fer-
tőzöttek esetleg még napokig járjanak, 
keljenek a településeken – magyarázta. 
Azt is 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.

Mégsem tévedett az egészségügyi igazgatóság a pozitív tesztet illetően

 » Szombattól a megyeszékhely 
melletti Kajántón, illetve az E60-as 
főút mentén fekvő, kirakodóvásá-
ráról híres kalotaszegi községben, 
Körösfőn is vesztegzárat vezettek 
be. Kolozsváron ellenben még 
kivárnak a hatóságok, abban bízva, 
hogy a múlt hétfőn érvénybe lépett 
országos korlátozások révén sikerül 
megfékezni a fertőzés terjedését. 

Kolozsvár főterén már csak egyetlen terasz emlékeztet a híres éjszakai életre
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