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H I R D E T É S

Szigorítás a láthatáron. Csütörtökön meghaladta a 7,5 ezreléket
a fertőzöttségi szint a kincses városban

Címert kapott
Gyergyószentmiklós

Székelyföldi körúton vesznek 
részt a napokban az RMDSZ 

miniszterei, akik csütörtökön 
jelentős beruházásokról és fejlesz-
tésekről egyeztettek a térség ön-
kormányzati vezetőivel. Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes a 
gyergyószentmiklósi sajtótájékoz-
tatón örömét fejezte ki, hogy itt 
jelentheti be: a szerdai kormányü-
lésen elfogadták a város címerét, 
amelyet ezután hivatalosan is 
használhat. Cseke Attila fejlesz-
tési miniszter felsorolta azokat 
a fejlesztéseket, elképzeléseket, 
amelyeket számára a gyergyószéki 
települések vezetői bemutattak. 
Remetén uszoda épül, Ditróban 
sportbázist terveznek, Alfaluban 
most kezdték el a sportterem 
építését, Csomafalván pedig a 
polgármesteri hivatal felújításá-
nak befejezése közeleg. Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
rámutatott, tájékoztatta a polgár-
mestereket azokról a programok-
ról, amelyeket a közeljövőben 
indít a környezetvédelmi tárca. 
Ezek többek között a víz- és csa-
tornarendszerek bővítését teszik 
lehetővé, de kezdeményeznek 
akciót a régi természeti élőhelyek 
visszaállítására is. Ugyanakkor 
a minisztérium támogatásával 
hulladéklerakók létesülhetnek 
építési hulladék, textil, üveg, 
műanyag tárolására, amelyeket 
később újrahasznosíthatnak. 
(Gergely Imre)

ÚJABB FERTŐZÖTTSÉGI SZINTET LÉPETT KOLOZSVÁR, SZIGORÚBB KORLÁTOZÁSOK JÖHETNEK

Feloldották a karantént Temesváron
Bár Kolozsváron túllépte 
a 7,5 ezreléket a korona-
vírus-fertőzöttek aránya, 
csütörtökön még nem lépett 
hatályba a korábbi boltzár 
és kijárási tilalom a kin-
cses városban. Eközben 24 
nap elteltével feloldották a 
karantént Temesváron és a 
környező négy településen.

 » BEDE LAURA

M eghaladta a 7,5 ezrelé-
ket a fertőzöttségi szint 
Kolozsváron, emiatt a 

korlátozó intézkedések kiterjesz-
téséről csütörtöki ülésén döntött 
a Kolozs megyei vészhelyzeti bi-
zottság. Tasnádi István Szilárd 
prefektus azonban már az ülést 
megelőzően közölte, a döntés 
még nem befolyásolja a csütör-
töki napot, ugyanis minden la-
kosnak tudomásul kell vennie a 
hatályos szabályokat. Mint a me-
gyei kormánymegbízott felhívta a 
fi gyelmet, pénteken úgyis életbe 
lép a 4 ezrelék fölötti fertőzöttség-
re vonatkozó, a hétvégi napokra 
érvényes intézkedés.

„Ha hétfőig 7,5 ezrelék alá 
csökken a fertőzöttségi ráta, 

feloldjuk a hétköznapra vonat-
kozó korlátozásokat” – muta-
tott rá Kolozs megye prefektu-
sa. Amennyiben viszont nem 
csökken a fertőzöttség, a kin-
cses városban hét közben is al-
kalmazni kell a múlt vasárnap 
bevezetett szigorított korlátozá-
sokat, miszerint 7,5 ezrelékes 
fertőzöttségi szint fölött a keres-
kedelmi egységek már 18 órakor 
zárnak, a kijárási tilalom pedig 
20 órakor életbe lép. A Kolozs 
megyei prefektúra közlése sze-

rint Kolozsváron csütörtökön 
7,65 aktív fertőzött jutott ezer 
lakosra. Kolozs megyében ösz-
szesen 30 településen érvényes 
a hétvégi fokozott korlátozás, 
ugyanakkor a városok közül 
a megyeszékhelyen kívül még 
Désen jár magasan a vírusmu-
tató (6,77 ezrelék), míg Tordán 
és Aranyosgyéresen a hat ezre-
lékhez közelít, előbbiben 5,90, 
utóbbiban 5,67 ezreléken áll.

Ezzel egy időben a Temes me-
gyei vészhelyzeti bizottság szer-

dán úgy határozott, hogy feloldja 
a vesztegzárat Temesváron, illet-
ve a környező négy községben: 
Mosnicatelepen, Győrödön, Gyü-
regen és Újszentesen. Németh 
Zoltán prefektus ismertetése sze-
rint a karantén megszüntetésére 
a megyei vészhelyzeti bizottság 
tett javaslatot, amit viszont az 
Országos Egészségügyi Intézet 
(INSP) nem támogatott. A vész-
helyzeti bizottság ülésén mind-
össze öten támogatták a karantén 
meghosszabbítását, 30-an ellene 
szavaztak, a testület három tagja 
pedig tartózkodott. Dominic Fritz 
temesvári polgármester arról tá-
jékoztatta a város lakóit, hogy 
maga is megszavazta a karantén 
feloldását, ami szerda éjféltől 
hatályba lépett. Az elöljárót ren-
geteg bírálat érte amiatt, hogy 
korábban a korlátozó intézkedés 
mellett kardoskodott. A bánsági 
nagyvárosban március 8-án ren-
delték el a karantént, miután a 
fertőzöttségi arány 7,36 ezrelék-
re hágott. Mivel a fertőzöttségi 
ráta később sem csökkent, sőt 8 
ezrelék fölé nőtt, a vesztegzárat 
meghosszabbították. Csütörtöki 
hivatalos adatok szerint a ráta 
csökkenésnek indult, jelenleg 
7,40 fertőzött jut ezer lakosra Te-
mesváron.
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