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EGYRE TÖBB AZ ÚJ FERTŐZÖTT ERDÉLY NAGYVÁROSAIBAN, TEMESVÁRON HEVES VITÁKAT SZÜLT A VESZTEGZÁR FELOLDÁSA

Járványügyi szigorítások és „színjátékok”
Egyre több erdélyi nagyvárosban 
emelkedik számottevően az új típusú 
koronavírussal fertőzöttek száma, ez 
pedig újabb korlátozások bevezeté-
sét eredményezi. Ezzel egy időben 
Temesváron nem hosszabbították 
meg a vesztegzárat, noha tovább nőtt 
a fertőzöttségi ráta; Dominic Fritz 
polgármester szerint politikai alapon 
döntenek a szigorításokról.

 » PAP MELINDA

T emesvár polgármestere szerint poli-
tikai alapon dönt a megyei népegész-
ségügyi igazgatóság (DSP) az egyes 

települések esetében javasolt járványügyi 
intézkedésekről. Ezt egy szombat esti Fa-
cebook-bejegyzésben írta Dominic Fritz, 
miután részt vett a Temes megyei vész-
helyzeti bizottság (CJSU) ülésén, amelyen 
a Temesvárt és a környező településeket 
érintő vesztegzár feloldásáról született 
döntés. A Temesvár, Újszentes (Dumbră-
viţa) és Gyüreg (Giroc) esetében 14 napja 
tartó karantén hét nappal történő meg-
hosszabbítására vonatkozó javaslat nem 
kapta meg a szükséges kétharmados több-
séget a CJSU szombat esti ülésén, így mára 
virradóra feloldották a vesztegzárat eze-
ken a településeken. Mosnicatelep (Moş-
niţa Nouă) és Győröd esetében a DSP a 
karantén megszüntetésére tett javaslatot.

„Színjátékot” kiáltanak
Dominic Fritz temesvári polgármester tar-
tózkodott a voksoláskor, ami az elöljáró 
szerint „színjáték” volt, úgy véli ugyanis, 
a DSP politikai alapon dönt arról, hogy 
milyen intézkedésekre tesz javaslatot az 
egyes településeken. A bánsági város 
elöljárója szerint az USR–PLUS és a PSD 
színeiben megválasztott polgármesterek 
vezette települések esetében a karantén 
folytatását, a PNL irányította települések 
esetében pedig a vesztegzár feloldását 
szorgalmazta az intézmény. Fritz – aki 
a tavaly szeptemberi választásokon az 
USR–PLUS jelöltjeként szerzett mandá-
tumot – kiemelte, a CJSU tagjaként arra 
kérték, hogy szavazza meg a korábban 14 
napra elrendelt karantén feloldását Mos-
nicatelepen, ahol 11,22 ezrelékes a fertő-
zöttségi ráta, és ahol PNL-es az elöljáró, 
míg a 7,42 ezrelékes fertőzöttségi arányú, 
USR-es irányítású Újszentes esetében a 
karantén meghosszabbítását javasolta a 
DSP. „Magyarázatot kértem a javaslatra, 
de nem kaptam. A vesztegzár alá vonásról 

szóló döntéseknek logikusaknak és hite-
leseknek kell lenniük ahhoz, hogy az em-
berek megértsék és betartsák ezeket. Még 
csak fel sem merülhet a gyanú, hogy eze-
ket a döntéseket nem kizárólag járvány-
ügyi szempontok alapján hozzák meg” 
– fogalmazott bejegyzésében Fritz. A pol-
gármester meglátása szerint a karantén-
nak csak akkor van értelme, ha a teljes 
metropoliszövezetre vonatkozik. „A zon-
ális karantén révén az elmúlt két hétben 
csökkent az esetszámok növekedési üte-
me. Miért kell lemondani egy olyan intéz-
kedésről, amely bizonyította hatékony-
ságát?” – tette fel a kérdést az elöljáró, 
hozzátéve, tudatában van annak, hogy a 
vesztegzár meghosszabbítását támogató 
álláspontja nem népszerű, jelen helyzet-
ben azonban nem lát más kiutat a hely-
zetből. A Temes Megyei Tanács elnöke, a 
nemzeti liberális párti (PNL) Alin Nica el-
lenben helyeselte a vesztegzár feloldásá-
ra vonatkozó döntést, szerinte a két hét-
tel ezelőtti határozat „igazságtalan” volt, 
és negatív hatással volt a gyermekekre és 
a helyi gazdaságra.

Egyébként szombat délután több szá-
zan tiltakoztak Temesváron a zonális 
vesztegzár meghosszabbítása ellen, egy 
nappal korábban így tettek a vendéglátó-
ipar képviselői is. Az éttermek, kávézók, 
kocsmák alkalmazottai evőeszközökkel, 
tányérokkal, kötényekkel, konyhai esz-
közökkel pakolták tele az épület lépcső-
jét, így tiltakozva az ellen, hogy újabb két 

hétre meghosszabbítsák a karantént. Bár 
elérték, amit akartak, tény, hogy a bánsá-
gi nagyváros a romló járványügyi muta-
tók ellenére kerül ki a vesztegzár alól: két 
hete a lakosság 7,36 ezrelékét tette ki az 
előző kéthetes fertőzési ráta, szombaton 
már 8,19 ezrelékes volt a fertőzési arány. 
Temes megye más településein is magas 
fertőzöttségi adatokat jegyeznek; megyei 
szinten tegnap 6,01 ezrelékes rátát jelen-

tettek, ami Ilfov (6,66) után a második 
legmagasabb arány. Az elmúlt napokban 
a megyében több egészségügyi intéz-
ményt is Covid-kórházzá alakítottak, az 
intenzív osztályokon is növelték az ágyak 
számát.

Online oktatás Brassóban, 
növekedés Kolozsváron
Eközben egyre több más erdélyi nagyvá-
rosban is számottevően nő az új típusú 
koronavírussal fertőzöttek száma. Vesz-

tegzár fenyegeti Brassót is, ahol csütör-
tökön minden tanintézet bezárt, miután 
a megyeszékhelyen a fertőzöttségi ráta 
meghaladta a 6 ezreléket, az oktatás 
ismét online térben zajlik. A Cenk alat-
ti várossal szomszédos község, Barca-
szentpéter ismét karanténba került, 
csütörtök estétől számítva 14 napig érvé-
nyes a kijárási korlátozás. A településen 
csak munkaügyben és élelmiszer beszer-
zése céljából, formanyomtatvány felmu-
tatásával lehet közlekedni, az időseknek 
és a lakosság többi részének más-más 
időintervallumban lehet bevásárolni. 
A községben a karantén elrendelésekor 
7,78 ezrelék volt a fertőzöttségi arány.

Kolozsvár sem áll jól, a kincses vá-
rosban is folyamatosan nő a fertőzöttek 
száma, arányuk pénteken meghaladta az 
öt ezreléket, 5,11 volt. Kolozs megyében 
tegnap 4,22 ezreléken állt a fertőzöttsé-
gi ráta. A pénteki adatok szerint vörös 
zónának számít Dés (5,26), Torda (4,28), 
Aranyosgyéres (3,20) is, de Szamosújvár 
is afelé tart, pénteken 2,95 ezrelék volt a 
fertőzöttségi szint.

Nagyszeben ugyan jobban áll Kolozs-
várnál, de itt is meghaladja a 4 ezre-
léket az aktív fertőzöttek száma, pén-
teken 4,21 volt az arányuk, és Szeben 
megye is közelít a vörös zónához a teg-
napi 2,83 ezrelékes mutatóval. Szilágy 
megye már elérte, 3,23-on állt tegnap; 
Zilah mellett még számos település is 
vörös zónában van. Nagyváradon is 
meghaladta ismét a három ezreléket az 
aktív fertőzöttek száma, Bihar megyé-
ben 2,56 ezreléken állt a mutató. Sza-
lacs és Érmihályfalva 8 ezrelék fölötti 
értékekkel „büszkélkedhet”, de még 
számos helység minősül vörös zóná-
nak. Nagyvárad esetében pénteken ült 
össze a megyei vészhelyzeti bizottság, 
hogy a járványügyi óvintézkedések szi-
gorításáról döntsön. A határozat szerint 
szombaton 0 órától a megyeszékhelyen 
bezárnak a színházak, mozik, de nem 
tarthatnak nyitva az éttermek és kocs-
mák beltéri részei sem. A bihari prefek-
túra közlése szerint pénteken elérte az 
ezret a megyében Covid–19-betegség-
ben elhunytak száma, félszáz személyt 
ápoltak intenzív osztályon.

Vörös zónának minősül Beszterce is, 
és Bethlen is ehhez közelít, Beszter-
ce-Naszód megye második legnagyobb 
városában pénteken 2,93 ezreléken állt a 
vírusmutató. A megyeszékhelyen góc is 
megjelent, a megyei sürgősségi kórház-
ban 18 betegnél mutatták ki a koronaví-
rus-fertőzést, holott beutaláskor negatív 
volt a teszteredményük.

 » Dominic Fritz temesvári 
polgármester tartózkodott a 
vesztegzár meghosszabbításá-
ról szóló voksoláskor, ami az 
elöljáró szerint „színjáték” volt, 
úgy véli ugyanis, a DSP politikai 
alapon dönt arról, hogy milyen 
intézkedésekre tesz javaslatot 
az egyes településeken.

Merre tartanak? Bár több a fertőzött, mától megszűnik a vesztegzár Temesváron
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