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kórházban kezelt személyek esetében
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Meglátogatható a súlyos fertőzött
Lelkész és hozzátartozó is bemehet a pácienshez, felöltöztetve temethető el az elhunyt
• Ezentúl a lelkész és 
a hozzátartozó is meg-
látogathatja egy alka-
lommal a kórházban a 
súlyos állapotban lévő 
koronavírusos beteget 
a bukaresti egész-
ségügyi minisztérium 
rendelete értelmében. 
Enyhítettek az elhunyt 
fertőzöttek temetésé-
vel kapcsolatos előírá-
sokon is.

Megjelent szombaton a Hi-
vatalos Közlönyben az 
egészségügyi minisztéri-

um rendelete a koronavírussal ösz-
szefüggésben elhunyt személyek-
re vonatkozóan; a dokumentum 
szabályozza az eljárásrendet, amit 
alkalmazni kell a COVID-19-ben 
elhunyt, vagy kórházban kezelt, 
súlyosan beteg személyek eseté-
ben. A rendeletet Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter írta alá, 
miután a múlt héten egyeztetett az 
egyházak képviselőivel.

Mit kértek?

Mint arról beszámoltunk, az egy-
házak képviselői azt kérték az 
egészségügyi hatóságoktól, tegyék 
lehetővé, hogy a koronavírusos hal-
dokló is felvehesse az utolsó kene-
tet, szerettei elbúcsúzhassanak tőle, 
ha pedig meghal, adjanak számára 
annyi tiszteletet, hogy felöltöztetve 

zárják koporsóba. A megbeszélést 
követően a tárcavezető még azt 
bizonygatta a sajtónak, hogy a ha-
lott felöltöztetése „jóérzés” kérdé-
se, mert „sehol nincs leírva”, hogy 
az elhunytakat ruhátlanul zárják 
koporsóba. Nem sokkal később 
azonban Facebook-bejegyzésben 

kért elnézést tájékozatlanságáért 
és elismerte: a tavaly április 6-a óta 
hatályos miniszteri rendelet való-
ban előírja, hogy boncolás esetén 
a koronavírus-fertőzésben elhunyt 
halott földi maradványait fertőtle-
nítsék, majd ruhátlanul helyezzék 
légmentesen lezárt zsákba.

Családtag vagy jogi képviselő 
is bemehet

A tavalyi miniszteri rendelet a 
koronavírus-fertőzésben elhuny-
takra is kiterjesztette azokat a köz-
egészségügyi óvintézkedéseket, 
amelyek a többi ragályos betegség 

esetében már érvényben voltak. 
Médiajelentések szerint azonban 
sok hozzátartozó panaszkodott ar-
ra, hogy a járvány áldozatai szeret-
teiktől elszakítva, magukra hagyva 
haltak meg a kórházban, és mél-
tatlan körülmények között kellett 
eltemetniük őket. Az új miniszteri 
rendelet szerint a koronavírus-fer-
tőzésben elhunyt pácienseket is a 
hozzátartozók által rendelkezésre 
bocsátott ruhában, lezárt koporsó-
ban kell kiadniuk a kórházaknak, 
hogy a hozzátartozók vallásuknak 
megfelelő szertartással temethes-
sék el őket. Ami a súlyos ál-
lapotban kórházban kezelt 
koronavírusos fertőzötteket 
illeti, az új rendelet lehető-
vé teszi, hogy kérésére, a 
kezelőorvos jóváhagyásá-
val a lelkész egy alkalom-
mal meglátogassa őket. A lelkész-
nek védőöltözetet kell viselnie, 
amit a kórház biztosít, nem vihet a 
kórterembe gyúlékony tárgyakat, a 
látogatás pedig nem tarthat többet 
15 percnél.

Hasonlóképpen az egészség-
ügyi óvintézkedések betartásá-
val lehetővé válik, hogy valamely 
családtag, vagy a jogi képviselő a 
kezelőorvos jóváhagyásával meg-
látogassa a kórházban a súlyos 
állapotban lévő beteget, de a ko-
ronavírusos fertőzöttek kórtermé-
be semmilyen idegen tárgyat nem 
vihet be. 
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P éntek este mentőkkel és a hoz-
zátartozók autóival – egyeseket 

az ülésen, másokat a csomagtartó-
ban – szállították el az ortopédiai 

kórház több mint száz be-
tegét. Közülük 12 beteget a 
főváros más kórházaiba he-
lyeztek át, 68 már megmű-
tött, illetve 25, műtétre váró 
beutaltat pedig hazaküld-
tek. A helyszínen megje-
lent a koronavírus-járvány 

miatt hozott intézkedések – a 
maszkviselés és kijárási korlátozá-
sok – ellen rendszeresen tüntetők 
egy nem túl népes, de annál han-
gosabb csoportja, akik összetűzés-
be keveredtek a csendőrökkel. Az 

összeesküvés-elméleteket terjesztő 
demonstrálók szerint a Covid-kórhá-
zak valójában üresen állnak, ezért a 
kiürítés leállítását követelték, és „Le 
a sátánista kormánnyal, Gyilkosok, 
Arafat, ne feledd, ez nem a te orszá-
god!” rigmusokat kiabálták, utóbbi-
val a palesztin származású kataszt-
rófavédelmi államtitkárra utalva.

Sajnálkozó minisztérium

Az egészségügyi minisztérium köz-
leményben fejezte ki sajnálkozását, 
amiért az „éj leple alatt”, botrányos 
körülmények között került sor a 
Foișor kórház kiürítésére, hozzáté-
ve, hogy az intézkedés szükséges-

ségéhez nem fér kétség. Raed Arafat 
belügyi államtitkár szerint erre azért 
volt szükség, mert a fővárosi kórhá-
zak intenzív osztályain nem maradt 
szabad hely, ezzel szemben a Foişor 
20 ágyas intenzív osztályán csak há-
rom hely volt foglalt, és további 90 
olyan ágya van, amelyen oxigénel-
látást lehet biztosítani. A katasztró-
favédelem vezetője elmondta: a kór-
házban lévő, operációra előjegyzett, 
de nem sürgős betegeket, illetve a 
már megoperált pácienseket haza-
küldték, azokat a pácienseket, akik-
nél a beavatkozás nem tűrt halasz-
tást, más kórházakba szállítottak 
át. Arafat maga is elismerte, hogy 
„kellemetlenségeket” okozott a páci-
enseknek a költözés, de hangsúlyoz-
ta: a döntést azért kellett meghozni, 
hogy olyan betegek életét lehessen 
megmenteni, akik máskülönben 
nem jutottak volna megfelelő ellá-
táshoz. „A döntést nem bántam meg, 
ma is meghoznám, mert emberéle-
teket mentettünk meg” – nyilatkoz-

ta utólag az államtitkár, aki szerint 
tegnap hét, súlyos állapotban lévő 
fertőzöttet utaltak be a kiürített kór-
ház intenzív osztályára. Hozzátette, 
az akcióról egyeztettek az egész-
ségügyi minisztériummal, a kórház 
vezetőségével és a bukaresti polgár-
mesteri hivatallal is. Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter szintén 
megerősítette: a klinika COVID-kór-
házzá alakítására vonatkozó döntést 
már péntek reggel meghozták, ám 
a kórház menedzsere „megenged-
hetetlenül elkésett” a szükséges 

dokumentumok kiállításával, ezért 
a páciensek egy része „sajnálatos 
helyzetbe került”. Az egészségügyi 
tárca közölte, Bukarestben elfogytak 
a helyek a meglévő Covid-kórházak-
ban, és pénteken 29, súlyos állapot-
ban lévő koronavírusos beteg vára-
kozott üresedésre ezek betegfelvételi 
osztályain. Egy újabb sürgősségi 
klinika Covid-kórházzá alakítása a 
más beavatkozásokat igénylő páci-
ensek ellátását veszélyeztette volna, 
ezért esett a járványügyi hatóságok 
választása a Foișor kórházra.

Botrányba fulladt egy bukaresti klinika Covid-kórházzá alakítása
• Dulakodás alakult ki péntek éjszaka Bukarestben 
a csendőrök és a tüntetők között, akik megpróbálták 
megakadályozni a Foișor ortopédiai kórház kiürítését 
és Covid-kórházzá alakítását. A botrány miatt kormány-
párti politikusok is követelik az egészségügyi miniszter 
menesztését.

Több mint egymillió fertőzött Romániában

Az elmúlt 24 óra alatt országszerte 3302 koronavírus-fertőzöttet diagnosz-
tizáltak, összlétszámuk jelenleg 1 006 167; 74 373 aktív fertőzéses esetet 
tartanak nyilván – közölték tegnap a bukaresti hatóságok. Az ország terü-
letén eddig 25 135 elhalálozást jegyeztek, 129-cel többet, mint egy nappal 
korábban (az eddigi napi csúcs 213). Intenzív osztályon 1531 személyt ke-
zelnek (az eddigi rekord 1496); összesen 13 500 beteget ápolnak az ország 
különböző kórházaiban (az eddigi rekord 14 165).




