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 » Szeben megyében már 8,83 
ezrelék a fertőzöttek aránya, és 
a 150 ezer fős Nagyszebenben 
is súlyos a helyzet, a tegnaptól 
karanténban lévő megyeszék-
helyen 13,42 fertőzött jut ezer 
lakosra.

Nicu Ştefănuţă EP-képviselő szerint 
Romániának is élnie kell a tagállamok 
között működő betegcsereprogram 
lehetőségeivel, ugyanis „nálunk sorra 
halnak meg a betegek, mert szégyel-
lünk segítséget kérni.” Közben életbe 
lépett a vesztegzár Gyulafehérváron és 
más Fehér megyei településeken is.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z Unió egészségügyi biztosának a 
segítségét kérte a Szeben megyei jár-
ványhelyzet ügyében Nicu Ştefănuţă 

európai parlamenti képviselő. Szeben me-
gyében már a 9 ezrelékhez közelít a korona-
vírusos betegek aránya, de a kormánynak 
nem sikerült minden illetékest felelősségre 
vonni a járványhelyzet elfajulása miatt. Nicu 
Ştefănuţă az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta: pár napja írt Stella Kyriakides 
egészségügyi biztosnak, és a segítségét kér-
te a Szeben megyei járványhelyzet kezelé-
séhez, és Nelu Tătaru román egészségügyi 
minisztert is tájékoztatta erről. Mint mondta, 
az uniós biztostól európai kórházi segítséget 
kért azon súlyos betegek számára, akiket a 
telítettség miatt nem tudnak ellátni a hazai 
intézményekben. „Lehetetlen, hogy miköz-
ben Belgiumból Németországba szállítják a 
betegeket, nálunk sorra halnak meg, mert 
szégyellünk segítséget kérni” – jelentette 
ki a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) EP-képviselője. Hozzátette, az uniós 
egészségügyi csereprogramnak Románia 
is a haszonélvezője, ezt ki kell használni: 
„Úgy fogok ragaszkodni ehhez a kezdemé-
nyezéshez és ezekhez az emberekhez, mint 
a bogáncs, mert Szeben modern kori törté-

nelmének legnagyobb drámájáról van szó.” 
A Szeben megyei prefektúra tegnapi közlése 
szerint a megyében rohamosan nő a korona-
vírusos fertőzöttek száma, hétfőn már 8,83 
ezrelék volt az arány. A 150 ezer fős Nagy-
szebenben is súlyos a helyzet, a tegnaptól 
karanténban lévő megyeszékhelyen 13,42 
fertőzött jut ezer lakosra. Szeben megyében 
hétfőn 220 új koronavírusos esetet jelentet-
tek. Az egyre több beteg miatt a megye Co-
vid-kórházaiban egyetlen szabad hely sincs 
már a felnőtt betegek számára, csupán a 
gyerekosztályokon van üres ágy. A megyei 
klinikai sürgősségi kórháznál ugyanakkor 
egy oxigéntöltő állomásra is szükség van, 
ezt keddre ígérte a minisztérium. Jelenleg 
ugyanis csak egy ilyen gépezet van a kór-
házban, és már nem elegendő, olyan sok a 
súlyos beteg.

Az egészségügyi intézmény vezetője, a 
tisztséget május óta betöltő Liliana Coldea 
egyébként nem mondott le tisztségéről, noha 
Raluca Turcan kormányfőhelyettes pénteken 
önkéntes távozását kérte az itt tapasztalt ren-
dellenességek miatt. Raed Arafat államtitkár 
is úgy nyilatkozott, hogy a Covid-betegek el-
látása kapcsán érkezett számos panasz miatt 
a minisztérium kénytelen saját fennhatósá-
ga alá vonni az intézményt. A kórházigazga-
tó maradására reagálva Turcan hétfőn kije-

lentette: elfogadhatatlan, hogy az emberek 
egészsége, élete kerüljön veszélybe a rossz 
menedzsment miatt. Rámutatott, a kórház-
igazgató nem neki tartozik a lemondással, 
hanem a szebenieknek és a betegeknek. Az 
igazgatót a kormány és a megyei tanács is 
lemondathatja. A megyei közegészségügyi 

hatóság (DSP) élén ellenben megtörtént a 
váltás: az intézmény vezetését Adela Morar 
eddigi igazgatóhelyettes vette át, miután 
Gabriel Budescu – szintén Turcan felszólítá-
sára – lemondott tisztségéből.

Több helyen vesztegzár 
Fehér megyében
Közben amint várható volt, a koronavírussal 
fertőzöttek magas száma miatt vesztegzár 
alá került mára virradóra a Fehér megyei 
Gyulafehérvár, Szászsebes, Balázsfalva, 
Kudzsír, Abrudbánya és Maroscsüged. A me-
gyei katasztrófavédelmi bizottság döntése 
14 napra szól. A vesztegzárról szóló döntés 
azt követően született meg vasárnap, hogy 
Gyulafehérváron szombaton 10,08 ezrelé-
ken állt a vírusmutató, ezért a helyi és me-
gyei hatóságok a megyeszékhely vesztegzár 
alá vonását kérték az országos hatóságoktól. 
Eközben Balázsfalván 10,49 ezrelék, Kudzsí-
ron 8,81, Szászsebesen 8,38, Abrudbányán 
6,22, míg Maroscsüged községben 7,33 ezre-
lék volt a fertőzöttségi szint, és valamennyi 
településen felmerült, hogy vesztegzár be-
vezetésével vennék elejét a járvány további 
terjedésének. Fehér megyében tegnap 6,01 
ezreléken állt a vírusmutató (ami enyhe 
csökkenést jelent a vasárnapi 6,04 ezrelék-
hez képest), a dél-erdélyi megyéből 76 új ko-
ronavírusos esetet jelentettek.

„Intenzív” ágyszámnövelés 
Kolozs megyében
A főváros után Kolozs megye fog hamaro-
san a legtöbb, Covid–19-pácienseknek szánt 
intenzív terápiás ággyal rendelkezni az or-
szágban – jelentette be egy tegnapi sajtó-
nyilatkozatban Mircea Abrudean prefektus. 
„Jelenleg 69 intenzív terápiás ágy áll a ko-
ronavírusos páciensek rendelkezésére. Az 
elkövetkező időszakban, remélem, már egy 
héten belül, ezek számát 98-ra emeljük, így 
Bukarest után Kolozs megyében lesz a leg-
nagyobb kapacitás a súlyos esetek számá-
ra” – jelentette ki Mircea Abrudean. Növelik 
ugyanakkor a nem súlyos állapotban levő 
covidos betegeknek szánt helyek számát is a 
megye kórházaiban.

 Életveszélyben. Egyre kevesebb a hely a romániai kórházak intenzív osztályain

AZ UNIÓ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÁHOZ FORDULT EGY ROMÁN EP-KÉPVISELŐ A SZEBEN MEGYEI JÁRVÁNYHELYZET ALAKULÁSA LÁTTÁN

Európai kórházi segítséget kérnek
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Koronavírussal diagnosztizálták Böjte Csaba ferences szerzetest

Böjte Csaba ferences szerzetes is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A hírt 
a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője közölte tegnap kora este Facebook-olda-
lán. „Megvolt a koronavírusteszt, és sajnos pozitív lett az eredmény! Ez a pozitív teszt 
azt mutatja, hogy nemcsak a külvilágban, de már az én szervezetemben is konfl iktus, 
háború zajlik! Ezt a csetepatét én úgy érzékelem, hogy sokat köhécselek, fáradtabb 
vagyok, és főleg nem mehetek az emberek közé, nem tarthatok szentmisét, valószínű, 
hogy nem is tudnék egy órácskát beszélni köhögés nélkül...” – olvasható a bejegyzés-

ben. Csaba testvér hozzátette, 2016 őszén tartott egy sorozatot az áldott békéről. „Kol-
légáimat megkérem, hogy ezeket az elmélkedéseket adják közre esténként 18 órától, és 
ígérem, ha Isten segít, újból elkezdjük a közös élő imádkozást is! Addig imádkozzunk – 
ahogy lehet, külön-külön –, hogy béke legyen a testünkben, a családunkban, a munka-
helyeken, a népek, nemzetek között, e gyönyörű nagyvilágban! Imádkozzunk, hogy mi, 

emberek békében tudjunk élni Teremtőnkkel, egymással és e földön élő növényekkel, 
állatokkal, minden teremtménnyel! Karácsonyra a béke ünnepére készülünk, teremtünk 
békét magunkban és világunkban!” – fogalmaz bejegyzésében Böjte Csaba. A ferences 
szerzetes posztjára kevesebb mint egy óra alatt több mint háromezren reagáltak, és 
több mint ezerszázan kívántak gyógyulást és mihamarabbi felépülést a több ezer nehéz 
sorsú gyermeket felkaroló Szent Ferenc Alapítvány vezetőjének.

Szemet szúrt a székely zászlós maszk a hivatásos feljelentőnek

A székely zászló színeivel és motívumaival megegyező maszk verte ki a biztosíté-
kot Dan Tanasă bloggernél. A magyarellenességéről ismert hivatásos feljelentő a 
Kaufl andnak is nekiment. „A kézdivásárhelyi Kaufl and alkalmazottjai székely zászlós 
maszkot viselnek, ami a magyar szeparatizmus, az Erdély Romániától való elszakítá-
sa érdekében folytatott harc jelképe” – írta legújabb blogbejegyzésében Dan Tanasă. 
A magyarellenes bejegyzéseiről és feljelentéseiről ismert blogger egy fotót is közzé-
tett, melyen állítása szerint a kézdivásárhelyi Kaufl and egyik alkalmazottja látható, 
amint a kasszánál az általa kifogásolt maszkot viseli. Tanasă egyúttal kihasználta 
az alkalmat, hogy visszautaljon a székelyudvarhelyi miccses esetre, kĳ elentve: a 
nagyáruházlánc „ismét a magyar szeparatizmus támogatásával tűnik ki”.




