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PERREL FENYEGETŐZIK A MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, MIUTÁN RAED ARAFAT „ÖNKÉNYESEN” MEGHOSSZABBÍTOTTA A KARANTÉNT

Temesvári harc a járvánnyal és Bukaresttel
Országos botránnyá dagadt a
temesvári vesztegzár megszüntetéséről szóló döntés. Ugyanis
a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat
vasárnap este felülbírálta a
megyei vészhelyzeti bizottság
határozatát, és 72 órával meghosszabbította az eredetileg
vasárnap éjfélig tartó karantént.
A fővárosi intézkedés újabb nyilatkozatcunamit váltott ki.
» MUNKATÁRSAINKTÓL

A

lin Nica, a Temes Megyei Tanács elnöke tegnap bejelentette, vizsgálják annak lehetőségét, hogy bírósági úton támadják
meg az országos katasztrófavédelmi
főigazgatóság vasárnap esti döntését, miszerint Temesvár – a helyi határozattal ellentétben – vesztegzár
alatt marad. Ugyanis a megyei vészhelyzeti bizottság hiába döntött úgy
– heves viták közepette –, hogy két
hét elteltével feloldják a karantént
a bánsági nagyvárosban és a szomszédos településeken: vasárnap este
a hatóságok bejelentették, 72 órával
meghosszabbítják az eredetileg aznap éjfélkor lejáró karantént Temesváron és a környező négy községben.
A Béga-parti megyeszékhelyen kívül
Újszentest (Dumbrăviţa), Gyüreget
(Giroc), Mosnicatelepet (Moşniţa
Nouă) és Győrödöt (Ghiroda) érinti
az intézkedés.

nappal korábbi ülésén – a megyei
közegészségügyi igazgatóság (DSP)
és az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) ajánlása ellenére – nem
kapta meg a szükséges kétharmados
többséget a vesztegzár hét nappal
való meghosszabbítására vonatkozó
javaslat a koalíciós pártok helyi képviselői közti nézeteltérések és a karanténellenes tüntetések közepette.
A bánsági nagyvárosban a március
8-án foganatosított karantén ellenére romlanak a járványügyi mutatók:
miközben két hete a lakosság 7,36
ezrelékét tette ki az előző kéthetes
fertőzési ráta, szombaton már 8,19
ezrelékes volt a fertőzési arány.

„Fölösleges, igazságtalan”
karantén

A temesvári polgármester üdvözölte, a Temes megyei közgyűlés
elnöke bírálta a döntést, amely 72
órával meghosszabbította a karantént a Béga-parti városban és a
környező falvakban. Dominic Fritz
polgármester az Agerpres hírügynökség szerint úgy nyilatkozott: az
intézkedés meggátolja a fertőzési
ráta gyors növekedését, és megakadályozza az egészségügyi rendszer
„küszöbönálló összeomlását”. Az
USR–PLUS színeiben megválasztott
elöljáró ugyanakkor újfent elítélte,
hogy – szerinte – nem szakmai, hanem politikai szempontok szerint

hoznak döntést a megyei katasztrófavédelmi bizottságban, és sürgette
az oltási kampány felgyorsítását az
erősen fertőzött régiókban.
Alin Nica megyei tanácselnök
eközben a temesvári emberek „kicsúfolásának” nevezte ezt a „durva
politikai beavatkozást”, amely „dacol” egy kialakított megyei struktúrával. A Temes megyei közgyűlés
elnöke – azzal együtt, hogy ő is a
kormányon lévő Nemzeti Liberális
Pártot képviseli – a karantén azonnali megszüntetését követelte, és
kérte, hogy vezessenek be a járvány
terjedését korlátozó más intézkedéseket. Nica emlékeztetett: többször
felhívta Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter és Raed Arafat
belügyi államtitkár figyelmét arra,
hogy „a bevezetett formális karantén fölösleges”, és a fertőzöttségi
ráta tovább nő. Meglátása szerint
a központi hatóságok „figyelmen
kívül hagyták a megyei katasztrófavédelmi bizottság demokratikus
döntését”, és „valós támogatás nélküli, igazságtalan karantént vezettek be”. Az önkormányzati vezetői
szerint hibásan számolják a fertőzöttségi rátát is, ugyanis a bánsági
nagyvárosnak nem 300 ezer lakosa
van, mint a legutóbbi népszámláláskor, hanem több mint 400 ezer.
Marilen Pirtea liberális képviselő
szintén úgy nyilatkozott, hogy az

elhúzódó karantén megelőzhető
lett volna korábbi felelős döntésekkel, és a Bukarestből „diktált”
hosszabbítás azt jelzi, hogy a
„vidék” véleményét már nem veszik fi gyelembe. Szerinte ebben
a nehéz időszakban a liberálisok
olyan megoldásokat javasoltak,
amelyekkel elkerülhető lett volna
a katasztrófa, a helyi közigazgatás
azonban fi gyelmen kívül hagyta
ezeket.

»

Az önkormányzati vezető
újabb korlátozások helyett arra
szólította fel
Arafatot, inkább
ellenőrizzék a
városi kórház udvarán létesített
mobil intenzív
osztályokat,
ugyanis elmondása szerint egy
kamion négy hónapja kihasználatlanul áll. „Mi
meg sírunk, hogy
nincsenek helyek
az intenzív terápián, és emiatt
vesztegzár alatt
tartunk 400 ezer
embert” – jelentette ki Nica.

Bukarest „nem érti”
Temesvárt

A határozatot az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője,
Raed Arafat hozta meg az egészségügyi minisztériummal való egyeztetést követően. A belügyminisztérium államtitkári tisztségét is betöltő
Arafat arra hivatkozva rendelkezett
az óvintézkedések meghosszabbításáról, hogy a város kórházainak
intenzív osztályai megteltek koronavírusos betegekkel. A stratégiai kommunikációs törzs hangsúlyozta: az
intézkedés ideiglenes jellegű, és arra
az időszakra szól, míg nem találnak
hosszabb távú helyi vagy országos
megoldást a temesvári helyzetre. A
döntés előzménye, hogy a Temes megyei vészhelyzeti bizottság (CJSU) egy

Szembenállás. Alin Nica önkényesnek nevezte a karanténhosszabbításról szóló fővárosi döntést
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A sok súlyos beteg miatt
bírálták felül a döntést

Az ügyben megszólalt Lucian
Bode, a PNL által jelölt belügyminiszter is, aki érthetetlennek
nevezte, hogyan oldhatták fel a
karantént helyi szinten. Ez még
inkább felbosszantotta párttársát,
Alin Nica megyei tanácselnököt. „A
miniszter úr nem érti, mint ahogy
általában Bukarest nem érti meg
Temesvárt, mint ahogy nem értették meg Temesvárt 1989-ben sem,
amikor fellázadtunk a kommunizmus ellen. Nem értik meg most
sem, amikor kizárólag a számokat
nézik. De Temesvár több csupán
néhány számnál” – szögezte le tegnap a megyei tanács elnöke. Hangsúlyozta, egy „papírral” nem lehet
megállítani a vírust: ehelyett az oltáskapacitás és az intenzív terápiás ellátás befogadóképességének
növelését szorgalmazta, illetve a
rendvédelmi szervek bevetését ott,
ahol az emberek tömegesen megjelenhetnek. Ugyanakkor Alin Nica
önkényesnek nevezte Raed Arafat
döntését a karantén meghosszabbításáról, és jelezte, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy bírósági
úton támadják meg az országos
katasztrófavédelmi főigazgatóság
határozatát. Az önkormányzati
vezető újabb korlátozások helyett
arra szólította fel Arafatot, inkább
ellenőrizzék a városi kórház udvarán létesített mobil intenzív osztályokat, ugyanis elmondása szerint
egy kamion négy hónapja kihasználatlanul áll. „Mi meg sírunk,
hogy nincsenek helyek az intenzív
terápián, és emiatt vesztegzár alatt
tartunk 400 ezer embert” – jelentette ki Nica. Aki konkrét segítséget
vár Bukaresttől: például az említett
mobil osztály üzembe helyezését,
ami tíz ággyal növelné az intenzív
ellátás kapacitását.
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