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Szigorítások  Székelyföldön
Tizenegy székelyföldi településen rendeltek el járványügyi korlátozásokat
• A székelyföldi me-
gyék közül Maros 
megyében van a leg-
több olyan település, 
ahol korlátozásokat 
kellett bevezetni az 
új járvány ügyi intéz-
kedések értelmében. 
Marosvásárhely vörös 
besorolás alá került a 
hétvégén, de a tele-
pülésre vonatkozó 
általános szigorítást 
elkerülte, a kovásznai 
megyeközpont, Sep-
siszentgyörgy viszont 
nem, ott ugyanis túl-
lépte a 4-es határérté-
ket a fertőzési ráta.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A székelyföldi megyékben 
viszonylag alacsony az új 
fertőzések 14 napos átlaga, 

Hargita megyében például ország-
szerte a második legalacsonyabb 
(1,18 – zöld besorolás), Kovászna és 
Maros megyében pedig 2,30, illetve 
2,16 (sárga besorolás), utóbbiban 
azonban számos olyan település 

van, ahol jócskán túllépte a 4-es ha-
tárértéket a fertőzési ráta, sőt olyan 
is, ahol meghaladta a 7,5-öt.

Számos település érintett

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal 
már pénteken meghozta a tegnaptól 
bevezetett korlátozó intézkedést. En-
nék értelmében a legszigorúbb – a 
hét minden napjára érvényes – korlá-
tozás lépett érvénybe Marossárpatak 
községben, ahol a fertőzési ráta 8,61 
ezrelékes. Noha a legutóbbi, pénte-
ken közzétett fertőzési ráta szerint 
Szásznádason minimális mértékben 
meghaladta a 7,5 ezreléket (7,52) az 
igazolt fertőzések 14 napos átlaga, a 
településen az enyhébb korlátozást 

rendelte el a prefektusi hivatal. A 
hét utolsó három napját érintő kor-
látozásokat vezették be Szásznádas 
mellett még további öt Maros megyei 
községben: Görgényoroszfaluban 
(6,12), Oláhkocsárdon (5,43), Magyar-
bükkösön (5,17), Vajdaszentiványon 
(4,49) és Marosoroszfaluban (4,15). 
A korlátozások még nem érintik, de 
közel áll a 4-es határértékhez négy 
másik település, Szászrégen (3,87), 
Tekeújfalu (3,82), Marosfelfalu (3,75) 
és Alsóköhér (3,71) is. A megyeköz-
pontban, Marosvásárhelyen sincs 
még szükség a települést érintő álta-
lános korlátozások bevezetésére, de 
péntek óta a sárgából vörös besorolás 
alá került a település, ugyanis a fertő-
zési rátája elérte a 3,04-es értéket.

Hargita megye jól áll

Kovászna megyében a prefektusi 
hivatal tegnapi döntése értelmében 
hétfőtől rendelik el a korlátozáso-
kat az érintett településeken. Az 
egész hétre kiterjedő, este 8 órakor 
érvénybe lépő kijárási korlátozást 
és az este 6 órás boltzárat Koman-
dó községben rendelték el, ugyanis 
ott már napok óta 9,40 ezrelékes a 
fertőzési ráta, de Dobolló (4,80) és 
Sepsibükszád (4,69) községekben 
is hasonló korlátozásokat vezettek 
be. Ugyanez vonatkozik a megye-
központra, Sepsiszentgyörgyre is, 
ugyanis a prefektusi hivatal tegnapi 
tájékoztatása szerint ott tegnapra 4 
fölé nőtt (4,47) a fertőzési ráta.

Hargita megyében egyetlen 
településen sem haladja meg a 4 
ezreléket az igazolt fertőzések 14 
napos átlaga, így nem kellett szi-
gorításokat elrendelni a megyében, 
két község azonban közel áll ehhez: 
a tegnapi adatok szerint Farkasla-
kán 3,54, Csíkszentkirályon pedig 
3,35 ezrelékes a fertőzési ráta.

Új járványügyi határértékek

Az új járványügyi intézkedések ér-
telmében azokon a településeken, 
ahol a fertőzési ráta átlépi 4-es ha-
tárértéket, pénteken, szombaton és 
vasárnap este 8 órakor lép érvény-
be a kijárási korlátozás, a kereske-
delmi egységek pedig csak este 6 
óráig tarthatnak nyitva az említett 
napokon, és az edzőtermeknek fel 
kell függeszteniük tevékeny-
ségüket. Az intézkedést 
csak akkor oldják fel, ha a 
település fertőzési rátája 3,5 
alá csökken. Azokon a tele-
püléseken, ahol meghalad-
ja a 7,5 ezreléket az igazolt 
fertőzések 14 napos átlaga, 
egész héten érvényben marad az 
este 8 órától kezdődő kijárási korlá-
tozás, és a boltoknak is mindennap 
be kell zárniuk este 6-kor. Az intéz-
kedést csak akkor enyhítik, ha 7 ez-
relék alá csökken az adott település 
fertőzési rátája. A futárszolgálatok 
mindkét intézkedés esetén működ-
hetnek 18 óra után is. Az országos 
katasztrófavédelmi operatív törzs 
(CNSU) által csütörtök este elfo-
gadott járványügyi korlátozások 
bevezetését – Florin Cîțu miniszter-
elnök pénteki bejelentésének meg-
felelően – tegnapra halasztották, 
hogy az intézkedések által érintett 
települések gazdasági egységei fel 
tudjanak készülni a korlátozások 
bevezetésére.

Korai boltzár és kijárási korlátozás. Van, 
ahol már tegnaptól, máshol mától léptek 
érvénybe az új korlátozások
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A járványhelyzet súlyosbodása 
miatt több diák kényszerül on-

line oktatásra ettől a héttől Hargita 
megyében – derült ki a megyei vész-
helyzeti bizottság péntek délben 
közzétett határozatából. Az adatok 
szerint tovább nőtt azoknak a tanin-
tézményeknek a száma, amelyekben 
a sárga forgatókönyvet alkalmazzák, 

tehát a személyes jelenlétű oktatás 
csak a napközikben és az iskolák 
elemi, illetve végzős (nyolcadikos, 
tizenkettedikes) osztályaiban meg-
engedett, a többiek online tanulnak.

Piros, sárga, zöld

Míg múlt héten alig haladta meg 
a 150-et az ebben a helyzetben lé-
vő tanintézmények száma, mától 
a megye 423 tanintézménye közül 
már 174-ben folytatódik sárga me-
netrend szerint a tanítás. Ebbe a 
kategóriába tartozik Tusnádfürdő, 
Borszék, Csíkkarcfalva, Csíkszent-
györgy, Korond, Felsőboldogfalva, 
Szépvíz, Galócás, Farkaslaka, Csík-
madaras, Homoród almás, Csík-
szereda, Székelyudvarhely, Kászo-
naltíz, Nagygalambfalva, Parajd, 
Székelyandrásfalva, Salamás, Gyer-
gyóvárhegy, Maroshévíz, Gyergyó-

tölgyes és Székelyvarság összes 
tanintézménye.

A vörös besorolás alá eső tanintéz-
mények száma a korábbi nyolcról tízre 
nő ettől a héttől. Ahogy eddig, a legszi-
gorúbb forgatókönyvet alkalmazzák 
továbbra is Oklánd hét tanintézmé-
nyében és a csíkszeredai 
Venczel József Szakközép-
iskolában, hozzájuk csatla-
kozott továbbá Csíkszentki-
rály két tanintézménye. Az 
ebbe a kategóriába tartozó 
tanintézmények diákjai 
online tanulnak, kivéve a 
végzős osztályok tanulóit 
(nyolcadikosok, tizenkettedi-
kesek, tizenharmadikosok és végzős 
szakiskolások). A megye fennmaradó 
239 tanintézményében a zöld forga-
tókönyv érvényesül, tehát személyes 
jelenlétű oktatás lesz a napközikben 
és iskolákban egyaránt. 

Hétről hétre nő az online tanuló diákok száma
• Újabb hét, újabb növeke-
dés: tovább emelkedik ettől 
a héttől azoknak a Hargita 
megyei tanintézményeknek 
a száma, amelyekben a 
sárga vagy a piros forgató-
könyvet alkalmazzák.

Szakembereket toboroznak az oltásokhoz
Az új oltóközpontok, oltópontok 
megnyitása érdekében a maros-
vásárhelyi városháza orvosi és 
nem orvosi személyzetet toboroz. 
Mint korábban beszámoltunk róla, 
Marosvásárhelyen az iskolai or-
vosi rendelőkben dolgozók közül 
nagyon sokan, de az állami egész-
ségügyi rendszerben dolgozók 
közül is jó páran csatlakoztak már 
az oltóközpontokban zajló mun-
kához. De annak érdekében, hogy 
további központokat nyissanak meg és ki tudják szolgálni a koronaví-
rus elleni oltásra jelentkezőket, orvosokra, asszisztensekre és nyilván-
tartást végző személyekre van szükség. Az egészségügyi személyzet 
esetében be kell mutatni az éves engedélyt az asszisztensi/orvosi 
szakma gyakorlására, a műhiba-biztosítást és a személyazonossági 
igazolványt. A nyilvántartást vezető személyek a személyi igazolvány 
másolatával jelentkezhetnek. Bővebb tájékoztatás a 0265-266227-es 
telefonszámon kapható. Az oltóközpontokban dolgozók juttatását az 
egészségügyi minisztérium biztosítja, az orvosok órabére 100 lej, az 
asszisztenseké 50 lej, míg a nyilvántartást végzőké 25 lej.

• RÖVIDEN 




