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Enyhülő járványhelyzet?
Kevesebb piros és sárga besorolású település Hargita megyében
• A korábbi 22 helyett 
már „csak” 15 Hargita 
megyei településen 
haladja meg a fertőzési 
ráta a három ezreléket 
az elmúlt 14 nap adatai 
alapján. Az értékek fe-
lülvizsgálását követően 
tegnap közölte a tele-
pülések új besorolását 
a megyei vészhelyzeti 
bizottság.

ISZLAI KATALIN

L egutóbb november 5-én kö-
zölte a fertőzöttségi adatokat 
a Hargita megyei vészhelyzeti 

bizottság. Akkor 22 településen ha-
ladta meg a fertőzési ráta a három ez-
reléket. Az elmúlt 14 nap adatai alap-
ján felülvizsgálta az értékeket tegnap 
a bizottság, és a friss határozat szerint 
15-re csökkent a piros besorolású tele-
pülések száma. Ezek között azonban 
sok esetben nem a korábban is ebbe a 
kategóriába tartozókat találjuk.

Piros, sárga, zöld

Az utolsó jelentés óta 16 település 
került ki a piros zónából, ezek Fe-
nyéd, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, 

Csíkszentkirály, Csíkszentsi-
mon, Gyergyóújfalu, Galó-
cás, Oklánd, Székelyvarság, 
Zetelaka, Gyergyóholló, Csík-
dánfalva, Oroszhegy, Szép-
víz, Csíkpálfalva, Csíkrákos. 
Ennek értelmében a korábbi 
22-ből hat település maradt 

továbbra is piros besorolású: Gyer-
gyószentmiklós, Székelyudvarhely, 
Farkaslaka, Felsőboldogfalva, Sala-
más és Gyergyóvárhegy. Hozzájuk 

csatlakozott a növekvő esetszámok 
következtében Székelykeresztúr, 
Siménfalva, Maroshévíz, Szentáb-
rahám, Bélbor, Gyergyószárhegy, 
Csíkszentmihály, Nagygalambfalva 
és Székelyandrásfalva. 

A sárga zónába sorolt települé-
sek száma 25-ről 17-re csökkent, ezek 
közé tartozik Fenyéd, Lövéte, Ho-
moródalmás, Máréfalva, Csíkszent-
márton, Csíkszenttamás, Szépvíz, 
Galócás, Csíkszentlélek, Csíkszere-
da, Bögöz, Oklánd, Parajd, Gyergyó-
remete, Újszékely, Székelyvarság és 
Zetelaka. 

A megye fennmaradó 35 telepü-
lése a zöld járványügyi besorolás 
alá került. Ezek a következők: Etéd, 
Tusnádfürdő, Balánbánya, Borszék, 
Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Csík-
csicsó, Csíkszentgyörgy, Gyergyócso-
mafalva, Gyergyóholló, Korond, Csík-

kozmás, Csíkdánfalva, Székelyderzs, 
Oroszhegy, Gyergyóditró, Gyergyóal-
falu, Gyimesfelsőlok, Gyimesközép-
lok, Csíkmadaras, Homoródszent-
márton, Csíkpálfalva, Kászonaltíz, 
Csíkrákos, Csíkszentkirály, Csík-
szentdomokos, Csíkszentsimon, Csík-
szentimre, Madéfalva, Gyergyóújfalu, 
Gyergyótölgyes, Tusnád, Kányád, 
Szentegyháza és Vasláb.

Tudnivalók a korlátozásokról

Az érvényben lévő előírásoknak 
megfelelően a kötelező maszkvise-

lés és az online oktatás minden te-
lepülésen érvényes, a fertőzöttségi 
rátától függetlenül. Az egyházi ün-
nepek (körmenetek, búcsúk) meg-
szervezése engedélyezett, de ezeken 
az eseményeken csak az adott tele-
pülés lakói vehetnek részt. Ugyan-

csak tilos magánrendezvények (es-
küvők, keresztelők, ünnepi ebédek 
stb.) szervezése a zárt és nyitott te-
rekben egyaránt. Tiltottak továbbá 
a nem ugyanabban a háztartásban 
élő, hatfősnél nagyobb gyalogos 
csoportok, illetve a bárok és a szó-
rakozóhelyek továbbra is zárva 
tartanak. Az általános előírások 
mellett a fertőzésszám függvényé-
ben további korlátozások maradnak 
életben. Azokon a településeken, 
amelyekben nem haladta meg az 
1,5-öt az ezer lakosra jutó igazolt ko-
ronavírus-fertőzések száma, mozik-

ban, koncerteken, színházakban és 
egyéb rendezvénytermekben a ren-
delkezésre álló kapacitásnak csak 
a felét használhatják, a szabadtéri 
rendezvényeken pedig legtöbb 300 
néző vehet részt. Az éttermek, kávé-
zók belső terei szintén 50 százalékos 
kihasználtsággal működhetnek 6 
és 23 óra között. A sárga besorolású 
településeken a mozik, koncertek, 
színházak és egyéb rendezvény-
termek csak 30 százalékos kihasz-
náltsággal működhetnek, ahogyan 
az éttermek és kávézók is. A piros 
kategóriába tartozó települések 
esetében azonban tiltott a felsorolt 
létesítmények működése, tehát a 
mozik, színházak és a vendéglátó 
helyiségek is zárva tartanak.

Továbbra is fontos az óvintézkedések 
betartása. A maszkviselés kötelező 
marad minden településen

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Csökkenthető 
a munkaidő
Döntő házként elfogadta tegnap 
a képviselőház a munkaidő 
csökkentését lehetővé te-
vő, 2020/132-es sürgősségi 
kormányrendeletet. A tervezet 
lehetőséget teremt a munkáltató 
számára, hogy a szükségál-
lapot vagy a veszélyhelyzet 
ideje alatt és az azt követő 
három hónapban legtöbb 50 
százalékkal csökkentse a 
munkaszerződésben rögzített 
munkaidőt, a fizetés arányos 
levonása mellett. A munkaidő 
csökkentése legalább öt napra 
történhet úgy, hogy a munkál-
tatónak az egész hónapra össze 
kell állítania a munkaprogramot. 
A döntést az alkalmazás előtt 
legalább öt nappal közölni kell 
az alkalmazottal. A jogszabály 
szerint a ledolgozott munkáért 
járó béren kívül a munkavállaló 
a munkaidő-csökkentés ideje 
alatt pótlék formájában meg-
kapja kieső jövedelmének 75 
százalékát. Az alsóház szintén 
döntéshozó testületként hagyta 
jóvá azt a kezdeményezést is, 
aminek értelmében a szemé-
lyi jövedelemadóból befolyó 
becsült összeg 15 százaléka leg-
később következő hónap 8-áig 
a megyei költségvetésbe kerül, 
65 százaléka annak a község-
nek, városnak vagy megyei jogú 
városnak a költségvetésébe, 
amelyben a befizető tevékeny-
kedik, 6 százalékát a megyei 
tanácsok, 14 százalékát pedig 
az adóhivatalok visszaosztják a 
helyi önkormányzatoknak. 

Áramszünet
Betervezett javítások miatt no-
vember 20-án 8 és 14 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkmindszenten, a 37–114. és a 
341–370. házszámok között.

Tűzhöz riasztották 
Kétszáz négyzetméternyi 
területen kapott lángra a száraz 
növényzet Csíkszereda és Csík-
csicsó között, az 578-as jelzésű 
európai út közelében hétfőn, 
amihez riasztották a Hargita 
megyei tűzoltóság csíkszere-
dai egységét, akik eloltották a 
lángokat. Gyergyószentmikló-
son egy kigyúlt gépjárműhöz 
riasztották hétfőn a tűzoltókat. 
Az oltás után kiderült, hogy a 
motortérben egy meghibásodott 
elektromos kábel miatt kelet-
kezett rövidzárlat, ami miatt 
a lángok és füst keletkezett a 
motorháztető alatt. 
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Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 8262 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, összlétszámuk jelenleg 
373 474. Az ország területén eddig 9261 elhalálozást 
jegyeztek, a gyógyultak száma 253 244-re emelkedett, 
intenzív osztályon 1174 személyt kezelnek. Az új esete-
ket 31 082 tesztből mutatták ki, a pozitivitási arány 26,5 
százalék volt. Hargita megyében 50 új koronavírus-fertő-
zést igazoltak tegnap, ezzel 4097-re nőtt a járvány kez-
dete óta a térségben azonosított esetek száma. Emellett 
újabb két haláleset is történt, így a járvány kezdete óta 

már 152 beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható 
a koronavírussal. Gyógyultnak 82 személyt nyilvání-
tottak az elmúlt 24 órában, ezáltal 3146-ra emelkedett 
a fertőzést eddig legyőzők száma. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházakban 
kezelés vagy megfigyelés alatt állók száma 222, otthoni 
elkülönítésben 576-an vannak. Kovászna megyében 70, 
Maros megyében 173 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, 
előbbi esetében ezzel 3359-re, utóbbiéban pedig 9388-
ra nőtt az eddigi esetek száma. 




