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• A nagyáruházak, 
plázák már hétfőn ki-
függesztették, hogy az 
előttünk álló hétvégén, 
tehát már pénteken is 
délután 6 órakor be 
kell zárniuk. Az in-
tézkedésre azért van 
szükség, mert Maros-
vásárhelyen, de nem-
csak,  a fertőzöttségi 
mutató elérte a 4 ezre-
léket és újabb szigo-
rítások lépnek életbe 
péntek-vasárnap.

SIMON VIRÁG

Maros megyében 58 tele-
pülésen 1,5 ezreléknél 
nagyobb a fertőzöttségi 

mutató, ami azt jelenti, hogy sár-
ga besorolásban vannak a városo-
sok, községek, falvak. A városok 
közül mindössze Nyárádszereda 
és Erdőszentgyörgy van zöld beso-
rolásban, Szovátán jelenleg 24 ko-
ronavírussal fertőzött beteg van, a 
fertőzöttségi mutató 2.54 ezreléken 
van. Szászrégen kikerült a 4 ezre-
léken felüli piros besorolásból, így 
ott ezen a hétvégén 22 óra után fúj-
nak takarodót.

Nyolckor a udvaron, 
házon belül kell lenni

Ahol négy ezreléknél nagyobb a fer-
tőzöttségi ráta, ott már hétfőtől be-
zártak a fi tnesz- és sporttermek. Ma-
rosvásárhely mellett az előttünk álló 
hétvégén szigorításokra kell számí-
tani többek között Marossárpatakon, 
Tekeújfaluban, Marosbogáton, Koz-
matelkén, Marosszentannán, Szász-
nádason, Görgényoroszfaluban. 
Ezeken a településeken és a hozzájuk 

tartozó falvakban 18 órakor zárnak 
be az üzletek, vendéglők és 20 órától 
nem lehet, komoly indok nélkül az ut-
cán, köztereken tartózkodni. Jó tud-
ni, hogy a Maros megyei rendőrség, 
a csendőrséggel és ahol van, a helyi 
rendőrséggel közösen a települések 
több pontján ellenőrizni fogják a 20 
órakor kezdődő kijárási tilalmat és 
pénzbírságot rónak ki azoknak, akik 
megszegik ezt. A pénzbírság összege 
személyenként 250 lej. Fontos tudni-
való, hogy akik a kijárási tilalom ide-

je alatt nyomos okkal az utcán tartóz-
kodnak, kitöltött nyilatkozatuk kell 
legyen, amelyben megindokolják, 
miért hagyták el otthonukat, példá-
ul, mert munkába mennek, vagy on-
nan tartanak hazafele, esetleg sürgős 
egészségügyi gondjuk volt. 

A piacok nyitvatartása is 
változik

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vataltól megtudtuk, hogy április 25-

ig, a megyei vészhelyzeti bizottság 
döntéseit fi gyelembe véve, változik a 
napi piacok programja. Az Ócskapi-
ac továbbra is zárva lesz, a Hadsereg 
téri, úgynevezett orosz piacon 8-18 
óra között fogadják a vásárlókat. A 
napi piacok hétköznap 7-21, szombat 
és vasárnap 7-18 óra között tartanak 
nyitva. A programváltozás érvényes 
a napi piacokon működő kisboltok-
ra is. Pénteken a Rákóczi lépcsőnél 
megszervezett hagyományos ter-
mékek vására 8-19 óra között lesz 
nyitva, a megszokottnál egy órával 
korábban bezárják, hogy a kézmű-
vesek, árusok haza tudjanak menni 
a kijárási tilalom kezdetéig.

Lesz autóbusz és taxi

A szigorítások ellenére Marosvásár-
helyen a megszokott hétvégi 
program szerint működnek 
a tömegközlekedési jármű-
vek, és a taxiszolgáltatás is 
zavartalan lesz. Este 8 óra 
után is igénybe lehet venni 
a futárszolgálatokat és ren-
delni lehet a házhoz szállítás-
ra is berendezkedett  vendéglőkből 
pizzázóktól, kifőzdékből.  Marosvá-
sárhelyen vannak olyan vendéglők, 
amelyek hétvégén  a megszokott 
délelőtti 10 óra helyett már reggel 
8-kor kinyitnak és korábban lehet 
rendelni tőlük elvitelre.

Korábban fújnak takarodót
Marosvásárhelyen is újabb szigorítások lépnek életbe a hétvégén

Jó tudni a szabályokról. Pénteken, 
szombaton és vasárnap este nyolc órától 
üres lesz Marosvásárhely főtere

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Betartotta a Hargita megyei la-
kosság a járványügyi előíráso-

kat a húsvéti időszakban, erre utal-
nak a megyei járványügyi adatok. 
Amint azt a Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság helyettes 
igazgatója, Finta Hajnal lapunk-
nak elmondta, hála Istennek nem 
látnak robbanásszerű növekedést 
a járvány terjedésével kapcsolatos 
adatokban húsvét óta. Példaértékű 
volt, ahogyan az ételszentelésen 
betartották a résztvevők a megelő-
ző intézkedéseket, ezt az egészség-

ügyi szakhatóság is külön köszöni 
a megye, illetve leginkább Csík-
szereda lakosainak, és azt kérik, 
továbbra is tartsák be ezeket az 
előírásokat. A lakosság példás ma-
gatartása ellenére azonban tovább-
ra is növekszik az igazolt fertőzések 
előfordulásának a gyakorisága, 
Csíkszeredában ugyan csökkenést 
mértek az utóbbi napokban, me-
gyeszerte azonban enyhén emelke-
dik az új esetek száma – hívta fel a 
figyelmet az egészségügyi szakha-
tóság képviselője. „A súlyos esetek 
száma nem kedvező, az intenzív 
terápiás osztályok még mindig tele 
vannak. Nem vagyunk még közel 
sem nagyon elégedettek a helyzet-

tel, és ameddig szenvedő, illetve 
kritikus helyzetben lévő betegeink 
vannak ezeken az osztályokon, ad-
dig nem is lehetünk. Sajnos láttunk 
egészséges fiatalokat is a betegség 
súlyos formájában szenvedni, tehát 
kiszámíthatatlan kórról van szó” – 
fogalmazott Finta Hajnal, megkö-
szönve minden kórházban dolgozó 
alkalmazott munkáját. Kérdésünk-
re elmondta azt is, hogy Udvarhely-
széken járványügyi szempontból 
rosszabb a helyzet, ebben a térség-
ben jónéhány napja több az új eset, 
mint a megye más részein, fertőzési 
gócokat viszont nem találtak – leg-
feljebb családon belüli fertőzéseket 
–, és ez is azt jelzi, hogy közösségi 
terjedés jellemzi a vírust. Udvar-
helyszéken több település is a vörös 
járványügyi besorolás közelében 
jár már, sőt, olyan is van, amelyen 
már meghaladta a 3-as határértéket 
a fertőzési ráta. A csütörtöki adatok 
szerint Etéd községben 3,6, Bögöz-
ben 2,76, Székelyudvarhelyen 2,67, 
Parajdon 2,44, Siménfalván 2,29, 
Oklándon pedig 2,25 az ezer lakos-
ra jutó igazolt fertőzések száma az 

elmúlt 14 napban. Felsőboldogfal-
va községben 3,1, Maroshévízen 
pedig 3,11, de ezek a települések 
már múlt hét végén is vörös besoro-
lás alatt voltak.

Lerövidültek a várólisták

Már látják az alagút végét, mondta 
a járványhelyzettel kapcsolatban 
Finta Hajnal, de kiemelte, ahhoz, 
hogy közösségi szinten mielőbb ki-
jussunk a fényre, minél többen be 
kell oltassák magukat. E tekintet-
ben jó hír, hogy az elmúlt napok-
ban három új Pfi zeres oltási vonalat 
nyithattak meg megyeszerte – kettőt 
Csíkszeredában, egyet pedig Gyer-
gyószentmiklóson – ugyanakkor 
országszerte megnövelték az oltási 
vonalakra jutó napi dózisszámot. 
„Emiatt látványos csökkenés látható 
a várólistákon, ezért bátorítanám a 
lakosságot, hogy iratkozzanak nyu-
godtan, mert már nincsenek olyan 
hosszú várólisták, mint korábban. 
Akik idősek vagy krónikus betegek, 
tehát előnyt élveznek, akár aznapra 
kaphatnak időpontot, de maximum 

egy-két napon belül” – közölte az 
igazgatóság képzelője. Felhívta 
ugyanakkor a fi gyelmet, hogy azok, 
akik várólistán vannak és üzenetet 
kapnak a telefonjukra, hogy lefog-
lalhatják az oltási időpontot, ezt 24 
órán belül meg kell tegyék. Ez lo-
gisztikai szempontból nagyon fon-
tos, hiszen az előjegyzések alapján 
kapja meg a szükséges mennyiségű 
oltóanyagot az igazgatóság. 
Fontos ugyanakkor tudni 
azt is, hogy az AstraZene-
ca oltóanyagával immu-
nizáló oltóközpontokban 
már előjegyeztetés nélkül 
is be lehet adatni az oltást. 
Természetesen mindenkinek jogá-
ban áll megválasztani, hogy mivel 
oltatja be magát, de az AstraZeneca 
is ugyanolyan jó, mint a többi oltás, 
ami pedig a trombozisos esemé-
nyek előfordulásával kapcsolatos 
rémhíreket illeti, az ilyen esemé-
nyek sokkal ritkábban fordulnak 
elő az AstraZenecával beoltottak 
körében, mint az átlagpopuláció-
ban – fűzte hozzá az egészségügyi 
szakhatóság képviselője.

Tovább nőtt az oltási kapacitás Hargita megyében
• Két jó hír is van a járvány elleni védekezéssel kap-
csolatban Hargita megyében: húsvét óta nem nőtt meg 
robbanásszerűen a fertőzés terjedése a megyében, 
nőtt viszont az oltási kapacitás, jelentősen rövidültek a 
várólisták, sőt, egyes oltóközpontokban már regisztrá-
ció nélkül is be lehet adatni a védőoltást. Az óvintézke-
dések betartása azonban továbbra is fontos, különösen 
Udvarhelyszéken nincs ok a lazításra.




