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• Eléggé rejtélyes, de 
kimondottan hasznos 
weboldalon tekinthető 
meg a fertőzöttségi 
arány településekre 
bontva: a restrictii.
ro oldalon naprakész 
adatokat kaphat bár-
ki arról, hogy egy 
adott településen, 
legyen az város vagy 
község, éppen hány 
igazolt fertőzés jut 
ezer lakosra az elmúlt 
tizennégy nap adatai 
alapján.

ISZLAI KATALIN

A fertőzöttségi arány függvé-
nyében bevezetett új korlá-
tozások miatt nem egyszerű 

követni, hogy milyen szigorítások 
érvényesek lakóhelyünkön vagy 
azon a településen, ahová utazni 
készülünk. Az adatok ráadásul na-
ponta változnak, így még nehezebb 
követni az aktuális tényállást. A za-
varos helyzetre a restrictii.ro webol-
dal nyújthat megoldást, amelyen te-
lepülésekre bontva tekinthető meg 
a fertőzöttségi arány.

Így kell használni

A kimondottan hasznos webolda-
lon a település nevének bepötyö-
gése után a caută (keres) gombra 
kell kattintani, ezt követően pedig a 
jobb oldalon megjelent eredmények 
közül kiválasztani a minket érdeklő 
várost vagy községet. Ennek hatá-
sára megjelenik az aktuális fertő-

zöttségi arány és egy tájékoztatás a 
hozzá kapcsolódó korlátozásokról. 
Fontos tudni, hogy a település nevét 
román nyelven, a hivatalos formája 
szerint kell beírni. Csíkszereda ese-
tében például a Miercurea Ciuc nem 

hoz eredményt, csak a kötőjeles 
formája (Miercurea-Ciuc). A har-
gitai megyeszékhelyen egyébként 
az oldal szerint tegnap 2,26 ezrelék 
volt a fertőzöttségi arány, Székely-
udvarhelyen 1,78, Gyergyószent-

miklóson 0,5, Marosvásárhelyen 
3,26, Sepsiszentgyörgyön pedig 4,7 
ezrelék. A weboldal ugyanakkor 
legalább annyira rejtélyes, mint 
amennyire hasznos: semmilyen in-
formáció nem található rajta azzal 

kapcsolatosan, hogy ki hozta lét-
re, ki működteti, mi több a Google 
keresőjében sem látni egyetlen ta-
lálatot sem ezzel kapcsolatosan. A 
rajta szereplő adatok viszont ettől 
függetlenül hitelesek és pontosak, 
legalábbis erről árulkodnak azok az 
információk, amelyeket a csíkszere-
dai és a székelyudvarhelyi önkor-
mányzatoktól kaptunk: az általuk 
szerkesztőségünknek továbbított 
fertőzöttségi adatok megegyeznek a 
weboldalon szereplőkkel.

Az új korlátozásokról

A vasárnap érvénybe lépett új jár-
ványügyi intézkedések értelmében 
azokon a településeken, ahol a 
fertőzöttségi arány átlépi a 4-es ha-
tárértéket, pénteken, szombaton és 
vasárnap este 8 órakor lép érvény-
be a kijárási korlátozás, a kereske-
delmi egységek pedig csak 
délután 6 óráig tarthatnak 
nyitva az említett napokon, 
és az edzőtermeknek fel kell 
függeszteniük tevékenysé-
güket. Az intézkedést csak 
akkor oldják fel, ha a tele-
pülés fertőzöttségi rátája 
3,5 alá csökken. Azokon a 
településeken, ahol megha-
ladja a 7,5 ezreléket az igazolt fertő-
zések 14 napos átlaga, egész héten 
érvényben marad az este 8 órától 
kezdődő kijárási korlátozás, és a 
boltoknak is mindennap be kell 
zárniuk este 6-kor. Az intézkedést 
csak akkor enyhítik, ha 7 ezrelék 
alá csökken az adott település fer-
tőzöttségi rátája. A futárszolgálatok 
mindkét intézkedés esetén működ-
hetnek 18 óra után is.

Jó tudni, hogy mennyi az annyi
Naprakész fertőzöttségi adatok településekre bontva

Ahol a fertőzöttségi arány átlépi a 4-es 
határértéket, pénteken, szombaton és 
vasárnap a kereskedelmi egységek csak 
délután 6 óráig tarthatnak nyitva 
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• MINDIG VAN TÁMASZOD!

Fotókiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont a Csíki Szé-
kely Múzeummal partnerségben 
idén Csíkszeredában indítja 
útjára a Művészet Karaván prog-
ramsorozatot. A Festői Felvidék 
Ladislav Struhár felvételein című 
fotókiállítást szerdán 18 órától 
a Csíki Székely Múzeum emeleti 
kiállítótermében nyitják meg.

Áramszünet
Szerdán 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszentmiklóson a 170., 
250–354., és a 370–380. ház-
számok alatt.
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