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„Bármikor jöhet 
újabb kórháztűz”

Az elavult, túlterhelt és rosszul 
szervezett romániai egészség-

ügyi rendszer áldozatainak emléké-
re szervezett néma tüntetést tegnap 
a Sanitas egészségügyi szakszer-
vezet Bukarestben, a kormány 
székháza előtt. Az érdekvédelmi 
szervezet az utóbbi hetekben több-
ször rendezett tiltakozó megmoz-
dulást az egészségügyi dolgozókra 
nehezedő nyomás miatt: „a kime-
rültség tüntetésein” a veszélyességi 
pótlék kiterjesztését, a 2022-re 
előirányzott béremelés előre hozá-
sát, megfelelő védőfelszerelést és a 
megüresedő állások felszabadítását 
követelték a koronavírus-járvány-
ra hivatkozva. A Sanitas most a 
tizenegy halálos áldozatot követelő 
karácsonkői (Piatra Neamț) kórház-
tűz miatt megszakította bérkövete-
lő akciósorozatát, de térfoglalását 
nem mondta le, hanem az egész-
ségügyi rendszer hiányosságainak 
áldozatairól rendezett megemléke-
zést. A járványügyi intézkedések 
miatt a megmozduláson csak száz 
– fehér védőruhába öltözött, fekete 
léggömböket tartó – aktivista vett 
részt, „Ne hagyjátok meghalni az 
egészségügyet!” feliratú táblákat 
emelve a magasba. A szakszervezet 
közleményében arra fi gyelmeztette 
a döntéshozókat, hogy a kará-
csonkői tragédia Románia bárme-
lyik kórházában megismétlődhet 
a megfelelő orvosi felszerelések 
hiánya, a romos infrastruktúra és 
az egészségügyi személyzet túlter-
heltsége miatt – közölte az MTI. A 
Sanitas szerint az örökös kapkodás, 
az állandó felszerelés- és szakem-
berhiány és a túlpolitizált me-
nedzsment krónikus betegségeiben 
szenvedő egészségügyi rendszer is 
gyógyításra, átfogó ágazati reform-
ra, átgondolt és végigvitt meg-
újulásra szorul. A szakszervezet 
szerint kötelessége tiltakozni, mert 
hallgatása a döntéshozók „cinkosá-
vá” tenné az egészségügyi rendszer 
tönkretételében.

A karácsonkői megyei kórház ko-
ronavírusos betegeket ápoló inten-
zív osztályán szombaton tűz ütött 
ki, amelynek következtében tíz be-
teg életét vesztette, a 11., a lețcani-i 
kórházba átszállított beteg hétfőn 
hunyt el. A tűzeset kapcsán a média 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az 
utóbbi 30 évben Romániában nem 
épültek új állami kórházak, a régiek 
épületgépészeti hálózatai pedig sok 
helyen tűzveszélyesek, mert nem 
alakították át őket a korszerű orvosi 
berendezések igényeinek megfele-
lően. (Krónika)

KARANTÉNT VEZETHETNEK BE SZATMÁRON ÉS BESZTERCÉN, KOLOZSVÁRON CSÖKKEN AZ ESETSZÁM

Derült égből vesztegzár jöhet

Karantén magasságában. Szatmárnémetiben sokáig nem is közölték a fertőzöttségi arányt

A helyi és megyei hatóságok 
vesztegzár bevezetését javasol-
ták Szatmárnémetiben és Besz-
tercén, miközben Kolozsváron 
és Temesváron a fertőzöttségi 
mutató csökkenésével magya-
rázzák azt, hogy még nem 
hoztak hasonló intézkedést.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M eglepetésként érte a hír 
Szatmárnémeti lakóit, hogy 
a helyi és megyei hatóságok 

csütörtöktől vesztegzár alá vonnák 
a várost, és másik három települést. 
Szatmár megyéből ugyanis hetek óta 
nem közöltek helyi lebontású adato-
kat. A helyi sajtó beszámolója szerint 
a megyeszékhelyen mért fertőzöttsé-
gi arányt legutóbb akkor közölték a 
lakossággal, amikor a határ menti vá-
ros vörös zónába került. Hétfőn késő 
este ehhez képest arról tájékoztattak, 
hogy 7,44 fertőzött jut ezer lakosra. 
És a prefektúra közleménye szerint 
máris karanténba helyeznék a vá-
rost: a helyi és megyei hatóságok már 
jóváhagyták a határozatot, miszerint 
csütörtökön 0 órától életbe lép a 14 
napos vesztegzár, erre a tegnapi ál-
lás szerint már csak a bukaresti ille-
tékeseknek kellett rábólintaniuk. A 
megyeszékhely mellett másik három 
településen, Szatmárpálfalván, Veté-
sen és Szaniszlón is elrendelhetik a 
vesztegzárat, miután a fertőzöttségi 
arány ott is meghaladta a 7 ezreléket. 
A Portalsm.ro hírportálon ismertetett 
határozattervezet szerint a karantén 
idején korlátozzák a lakosság sza-
bad mozgását, az átutazóknak pedig 
be lehet ugyan hajtani a városba, 
de megállni nem szabad. Egyházi 
szertartásokat csak hívek nélkül le-
het majd tartani. Szatmár megyéből 
tegnap 154 új megbetegedést jelen-
tettek, megyei szinten 4,48 ezrelék a 
fertőzöttségi arány.

Karantén várható Besztercén is
Karantén alá vonhatják Besztercét is 
14 napra. Beszterce-Naszód megye 
székvárosában a koronavírus-fer-
tőzöttek lakossági aránya hétfőn 
meghaladta 9 ezreléket – közölte a 
döntést meghozó megyei vészhelyze-
ti bizottság (CJSU). A testület tájékoz-
tatása szerint Besztercén a gócponto-
kon kívül 9,1 ezrelék, a gócpontokat 

is beszámítva 9,83 ezrelék a fertő-
zöttségi arány. A CJSU emiatt már el-
küldte az Országos Közegészségügyi 
Intézetnek a vesztegzár bevezetését 
megindokló dokumentációt. A vész-
helyzeti bizottság azt javasolja, hogy 
a lakosság életkor-kategóriák szerint 
beosztott idősávokban hagyhassa el 
otthonát a szükséges létfenntartási 
cikkek beszerzéséhez: 10 és 14 óra 
között a 65 év fölöttiek, 6 és 10, vala-
mint 14 és 20 óra között a 65 év alatti-
ak mehessenek vásárolni.

Temesvár és Kolozsvár
továbbra is megússza
Az elmúlt tizennégy napban 8,23-ra 
nőtt az ezer lakosra jutó koronaví-
rus-fertőzöttek száma Temesváron 
– közölte tegnap a Temes megyei 
prefektúra. A megyében tíz település 
több mint egy hete vesztegzár alatt 
van, 67 településen az incidencia 
meghaladta a 3-at, 23 helységben pe-
dig az 1,5-öt. A megyei közegészség-
ügyi igazgatóság 27 gócpontot tart 
nyilván. Ludovic Orban kormányfő 
hétfő este úgy nyilatkozott, Kolozsvá-
ron és Temesváron megállt a növek-
vő tendencia, így van remény arra, 
hogy ezeket a városokat ne kelljen 
karantén alá helyezni.

Éppen ezért a hatóságok egyelőre 
nem döntöttek Kolozsvár karantén 
alá vonásáról, noha az erdélyi nagy-
városban a koronavírus-fertőzöttsé-
gi arány meghaladta a 9 ezreléket. 
Mircea Abrudean Kolozs megyei 

prefektus hétfőn azzal indokolta 
a megyeszékhely vesztegzár alá 
helyezésének elhalasztását, hogy 
a közegészségügyi igazgatóság 
kockázati felmérése szerint erre 
a lépésre egyelőre nincs szükség. 
Ugyanakkor több tesztet végeznek 
itt, mint más településeken, így a 
regisztrált esetek lakossági aránya 
magasabb, a Covid–19 okozta halál-
esetek aránya pedig országos szin-
ten Kolozsváron a legalacsonyabb. 
Szintén a halasztás mellett szól, 
hogy egyre nő az intenzív terápiás 
helyek száma: jelenleg 69 van, de 
hétvégére már várhatóan 96 lesz 
üzemképes. Továbbá a nyilván-
tartásban megjelenő fertőzöttségi 
arány nem tükröz reális adatokat, 
mert csak a hivatalosan kolozsvá-
ri lakhellyel rendelkező lakosság 
számát veszik fi gyelembe, míg az 
itt diagnosztizált pozitív esetek sok 
esetben hivatalosan nem kolozsvári 
illetőségűek.

A Stratégiai Kommunikációs 
Csoport (GCS) tegnapi adatai sze-
rint Kolozs megyében 7,42 ezrelék 
a fertőzöttségi arány. Országos 
szinten Szeben megye „vezet” a 
maga 9 ezrelékével. A megyeszék-
helyt, Nagyszebent már vesztegzár 
alá vonták, az az USR–PLUS-szö-
vetség pedig azt kérte, hogy vonják 
katonai ellenőrzés alá a Szeben me-
gyei közegészségügyi igazgatóságot 
(DSP) és a megyei klinikai sürgőssé-
gi kórházat.

 » A prefektúra 
közleménye sze-
rint máris karan-
ténba helyeznék 
Szatmárnémetit: 
a helyi és megyei 
hatóságok már 
jóváhagyták a 
határozatot, mi-
szerint csütörtö-
kön 0 órától élet-
be lép a 14 napos 
vesztegzár, erre 
csak a bukaresti 
illetékeseknek 
kellett rábólinta-
niuk.
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