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• Közel 1,3 millió lejnyi 
veszélyességi pótlékot 
kapott összesen mint-
egy félezer, a Hargita 
megyei egészségügyi 
rendszerben dolgozó 
alkalmazott a 2020 ta-
vaszán elrendelt szük-
ségállapot idejére.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

D ecember második felében 
jelent meg a Hivatalos Köz-
lönyben annak a tavaly 

nyári sürgősségi kormányrendelet-
nek az alkalmazási módszertanát 
tartalmazó rendelet, amely kiter-
jeszti a havi 2500 lejes veszélyes-
ségi pótlékra jogosultak körét. A 
szabályozás értelmében megkap-
hatták a veszélyességi pótlékot 
azok a háziorvosi rendelőkben, 
laboratóriumokban, képalkotó di-
agnosztikai laboratóriumokban, 
járóbeteg-szakrendelőkben dolgozó 
orvosi, ápoló- és kisegítőszemélyzet 
tagjai, valamint a gyógyszertárak, 
fogorvosi rendelők és az egészség-
biztosítási pénztárral szerződésben 
álló más egészségügyi szolgáltatók 
alkalmazottai is, akik a szükség-
állapot idején végzett munkájuk 
során koronavírusos vagy fertő-
zésgyanús beteggel kerülhettek 
kapcsolatba, vagy ha az említett 

csoportba tartozók munkájuk során 
megfertőződtek.

Félezer személyt érint

Az említett szabályozás Hargita 
megyében 508 egészségügyben 
dolgozó alkalmazottat érintett, ők 
már meg is kapták a 2500 lejes ve-
szélyességi pótlékokat. A háziorvo-
si rendszerben 332 alkalmazottnak 

összesen 830 ezer lejt utalt ki az 
egészségbiztosítási pénztár, a kór-
házakban dolgozók közül 176-an 
kaptak juttatást 440 ezer lej össz-
értékben – tájékoztatott a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. 
Ugyanakkor azt is közölték, hogy a 
veszélyességi pótlékra jogosultak a 
vonatkozó törvény értelmében havi 
egy juttatást kaphattak akkor is, ha 
több egészségügyi intézményben 

dolgoztak a szükségállapot idején. 
Az érintettek a szóban forgó idő-
szakban ledolgozott munkanapok 
számától függetlenül legfeljebb két 
hónapra, a március 16. – április 14. 
közti időszakra, valamint az ápri-
lis 15. – május 14. közti periódusra 
részesültek a juttatásban. Ezúttal 
egyébként többen kapták meg a 
2500 lejes veszélyességi pótlékot, 
mint tavaly májusban. Akkor még 

csak a Covid-háttérkórházakban a 
koronavírusos betegek ellátásában, 
diagnosztizálásában, kezelésében 
közvetlenül részt vevő egészségügyi 
dolgozók kaphatták meg a juttatást, 
ezeknek a kritériumoknak akkor 317 
kórházi alkalmazott felelt meg, 176 
a székelyudvarhelyi kórházban és 
141 a csíkszeredai kórházban.

Félezer egészségügyist érint
Kiutalták a veszélyességi pótlékokat a Hargita megyei egészségügyi rendszerben

A megyében működő 
kórházakban 176-an, a háziorvosi 
rendszerben 332-en kaphatták 
meg a juttatást a tavalyi 
szükségállapot idejére
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KORPOS ATTILA

K orodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere jelezte, kidolgozott napi 

programban vesznek részt az Erőss 
Zsolt Aréna ideiglenes lakói. „Meg 
tudtuk szervezni a gyerekek oktatá-
sát, így hétfőtől már bejárnak a peda-
gógusok is a létesítménybe. Nekünk 
az a fontos, hogy az ott lakóknak meg 
legyen a biztonságérzetük télvíz ide-
jén” – mutatott rá. Hozzátette, a tűz-
vész helyszínén egy szakmai bizottság 
a telep életkörülményeit, feltételeit 
vizsgálja meg, egyebek közt higiéniai 
szempontból is, így kialakulhat majd 
a terület jövőbeni rendeltetése, amely, 
mint kiderült, visszaszolgáltatásra 
váró magánterületként van nyilván-
tartva. „Az a nyomorúságos helyzet, 

amiben a Somlyó 33. utca közössége 
élt és a többi, ehhez hasonló helyze-
tű telephely, hosszú évek programját 
vetíti előre. Ez a helyzet bármikor 
bárhol bekövetkezhetett volna. Hosz-
szú éveken keresztül hagytuk, hogy 
létezzen és lappangjon, íme, ez lett az 
eredménye” – utalt a romakérdés évek 
hosszú során át szőnyeg alá söprésé-
re a mindössze három hónapja pol-
gármesterként tevékenykedő Korodi. 
Érdeklődésünkre a polgármester kö-
zölte, továbbra is tárgyalások folynak 
arról, hogy milyen helyszíneken lenne 
megoldható a családok elhelyezése, 
de körültekintően kell kiválasztaniuk 
azokat, hogy minden szempontból 
megfelelők legyenek. Kérdésünkre 
megnyugtatott, a nemrég felújított 
sportarénában nem tapasztaltak ron-
gálást. Sógor Enikő alpolgármester 
megköszönte a civil szervezetek és 

önkéntesek munkáját, hiszen, mint 
fogalmazott, a szakmai háttércsapat 
kézben tudja tartani ezt a hihetetlenül 
nehéz helyzetet. 

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök méltatta a tavaly nyáron Kovács 
Gergely érsek által kezdeményezett 
mélyszegénység munkacsoport lét-
rejöttét, amely most nyert létjogosult-
ságot. „A romaproblémában most jött 
el az ideje egy nagyobb lépésnek”– 

fogalmazott, hozzátéve, a romákon 
túl leginkább a mélyszegénységben 
élőkkel kell foglalkozni a következő 
időszakban, nemzetiségtől és hova-
tartozástól függetlenül.

Feltérképezik 
a mélyszegénységet

András Lóránd, a Hargita Megyei 
Mélyszegénység Munkacsoport koor-

dinátora problémahalmazként jelle-
mezte a kialakult helyzetet, amelyet 
Európa-szerte sehol nem sikerült ma-
radéktalanul megoldani. „Munkacso-
portunk a következő két évben elkészí-
ti Hargita megye szegénységtérképét, 
és beavatkozó stratégiát dolgoz ki, 
hogy ehhez hasonló szerencsétlensé-
gek ne történjenek” – tudatta. 
Közölte továbbá, a létesít-
ményben napi programok 
zajlanak, mint az iskolai 
és higiéniai foglalkozások, 
szabadidős tevékenységek 
és lelki támogatás, a ki- és 
bejárás pedig bármikor megengedett. 
„A pszichológusok azon dolgoznak, 
hogy felkészítsék az embereket, hogy 
mi fog történni velük. A gyerekeknek 
például fodrászati ismereteket, a kis-
mamáknak baba-mama programokat 
tartunk, ezeket tartjuk fontosnak je-
lenleg” – mondta, továbbra is együtt-
érzésre kérve a város lakosságát. 

Továbbra sincsenek konkrétumok, a mélyszegénységi térkép csak ezután készül el
• A csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna ideiglenes lakóinak 
elhelyezéséről továbbra sem tudni konkrétumokat. Addig 
is rutinszerű programokkal igyekeznek hasznossá tenni a 
csíksomlyói nyomortelep egy részének múlt heti leégését 
követően hajléktalanná vált 261 személy mindennapjait.

Élet az Erőss Zsolt Arénában. A tűzvész 
mélyebb gyökerű problémát hozott felszínre
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Hargita megye




