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 » KRÓNIKA

Megkezdődött a második kifi ze-
tési rend a Szülőföldön magya-

rul 2019/2020-as évi program kere-
tében benyújtott igénylések után 
– tájékoztatta a Krónikát a program 
koordinátora. Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi közölte, a kifi zetések a máso-
dik rendben április 9. és május 14-e 
között történnek minden héten,pén-

teken, kivéve április 30-át. Egy hét-
tel ezelőtt kerültek postára, tehát 
már úton vannak, és sokan meg is 
kapták, a második kifi zetési rend 
értesítő leveleit; összesen 37 189-
en. Arra kérnek mindenkit, hogy 
fi gyelmesen olvassák el a levelet, 
amely tájékoztat a teendőkről ab-
ban az esetben, ha valami probléma 
merült fel a bankszámlával/kártyá-
val. A programkoordinátor közölte, 

mindenkit értesítenek, telefonálni 
akkor szükséges az irodához, ha áp-
rilis végén sem érkezett meg az érte-
sítő. „Azon igénylők, akik még nem 
rendelkeznek OTP-bankszámlával, 
mert először igénylik a támogatást, 
még nincsenek programálva kifi -
zetésre, ők csak májusban számít-
hatnak az értesítő levélre” – hívta 
fel a fi gyelmet Ady-Kovács-Ferenczi 
Noémi.

Első körben egyébként mintegy 
48 374 szülőt értesítettek levélben, a 
kifi zetések február 19-én kezdődtek, 
és március 26-ig tartottak. Mint isme-
retes, a Szülőföldön magyarul elne-
vezésű oktatási-nevelési támogatást 
a magyar állam biztosítja a magyar 
nyelven tanuló külhoni diákoknak. 
Az oktatás-nevelési támogatás össze-
ge egy gyermek után 300 lej, a hallga-
tói támogatás 40 lej.

Oktatási-nevelési támogatás: megkezdődött a második kifi zetési rend

 » Mindenkit 
értesítenek, 
telefonálni akkor 
szükséges az 
irodához, ha áp-
rilis végén sem 
érkezett meg az 
értesítő.

Marosvásárhelyen hétvégi kor-
látozások bevezetésére, Temes-
váron lazításokra készülnek a 
hatóságok, miután változott a 
fertőzöttségi arány a két telepü-
lésen. Eközben Arad megyében 
a járvány harmadik hulláma 
egyre nagyobb nyomást gyako-
rol az egészségügyi rendszerre.
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V áltozóan alakult a hétvégén a 
járványhelyzet az országban: 
Marosvásárhelyen meghalad-

ta a 4 ezreléket a fertőzöttségi arány, 
így ettől a héttől szigoríthatnak a 
korlátozásokon. Mara Togănel Maros 
megyei prefektus tájékoztatása sze-
rint várhatóan pénteken, szombaton 
és vasárnap az üzletek és a szolgál-
tatásokat nyújtó egységek 18 óráig 
tarthatnak nyitva, a kijárási tilalom 
20 órától lép érvénybe. A kereskedel-
mi egységek zárt tereiben felfüggesz-
tik a tevékenységeket, és bezárnak a 
fi tnesztermek is. Kivételt képeznek 
a gyógyszertárak, a benzinkutak, a 
házhoz szállítással foglalkozó cégek, 
a fuvarozóvállalatok, amelyek az 
egészségügyi védelmi normák betar-
tásával végezhetik tevékenységüket.

Eközben mától lazítanak a temes-
vári korlátozásokon, miután az elmúlt 
időszakban csökkent a fertőzöttségi 
ráta – döntötte el szombati ülésén a 
Temes megyei vészhelyzeti bizottság. 
A döntés értelmében tovább tarthat-
nak nyitva az üzletek, és a polgárok 
este tíz óráig járhatnak az utcán fele-
lősségnyilatkozat nélkül. Hétfőtől 14 
napig Temesváron, illetve Szakálhá-
zán (Săcălaz), Bégaszentmihályon 
(Sânmihaiu Român), Mosnicatelepen 

(Moşniţa Nouă), Gyüregen (Giroc), 
Széphelyen (Jebel) és Orczyfalván 
(Orţişoara) a 4 és 7,5 ezrelék közötti fer-
tőzöttségnek megfelelő forgatókönyv 
lesz érvényben. Ennek megfelelően 
a boltok korai zárására és a 20 órától 
érvényes kijárási tilalomra vonatkozó 
szigorítások csak pénteken, szomba-
ton és vasárnap lesznek érvényben.

Ugyanakkor a Temes Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság (DSP) ál-
tal pénteken nyilvánosságra hozott 
adatsorok arról tanúskodnak, hogy 
egyelőre nem övezi nagy érdeklődés 
a temesvári háziorvosi rendelőkben 
zajló kísérleti programot. Csütörtök-
től péntekig 3037 személyt oltottak be 
koronavírus ellen Temes megyében, 
de egyetlen személyt sem háziorvo-
si rendelőben a szerdán elindított 
kísérleti program keretében. A hiva-

talos tájékoztatás szerint a szerdai 
első napon tíz személy kapta meg az 
AstraZeneca koronavírus elleni oltá-
sát háziorvosi rendelőben olyan kö-
rülmények között, hogy az országban 
egyedülálló akcióhoz 49 háziorvos 
csatlakozott, és az eredeti bejelenté-
sek szerint valamennyiüknek napi 
tíz páciens immunizálására lenne 
kapacitása. „A Temes Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság 2450 adag 
vakcinát osztott ki a 49 háziorvosi 
rendelőnek a kísérleti program ke-
retében. Az oltás a háziorvosok által 
adott időpontok alapján történik” – 
nyilatkozta Cornelia Bubatu, az intéz-
mény szóvivője.

Aradon pedig egyre nehezebben 
birkóznak meg a járványhelyzettel: 
Iustin Cionca, az Arad megyei köz-
gyűlés elnöke által posztolt fotón több 

KÉT NAGYVÁROSBAN IS MÓDOSULNAK A BOLTZÁRÁSRA, KĲ ÁRÁSI TILALOMRA VONATKOZÓ JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK ETTŐL A HÉTTŐL 

Nyitás-zárás: változik a fertőzöttségi mutató

Az egészségügyi rendszer túlterheltségét bizonyítják az aradi sürgősségi megyei kórház előtt sorukra váró mentőautók

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
IU

ST
IN

 C
IO

NC
A

mentőautó is a sorára vár az aradi 
sürgősségi megyei kórház előtt, 
hogy átadhassa a beszállított páci-
enseket az egészségügyi intézmény 
dolgozóinak. A Facebook-bejegyzés 
szerint a felvétel csütörtökön ké-
szült. „Vigyázzanak egészségükre, 
ne hagyják magukat befolyásolni 
olyanok által, akik nem veszik ko-
molyan a Covid–19 elleni védeke-
zést! A vírus által okozott tünetek 
fájdalmasak, sőt halálosak is le-
hetnek” – írta Iustin Cionca. Arad 
megyében a járvány harmadik hul-
láma nagyon nagy nyomást gyako-
rol az egészségügyi rendszerre, a 
koronavírusos betegeknek fenntar-
tott intenzív terápiás kórházi ágyak 
folyamatosan tele vannak, a napok-
ban kérték több páciens átszállítá-
sát más megyék kórházaiba.

 » A Temes 
Megyei Közegész-
ségügyi Igazgató-
ság által pénteken 
nyilvánosságra 
hozott adatsorok 
arról tanúskod-
nak, hogy egye-
lőre nem övezi 
nagy érdeklődés a 
temesvári házior-
vosi rendelőkben 
zajló kísérleti 
oltási programot. 




