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Intézményfüggő a súlyos álla-
potban lévő, koronavírus-fertő-
zött betegek látogatását sza-
bályozó rendelet értelmezése, 
ugyanis a sepsiszentgyörgyi, 
csíkszeredai, székelyudvarhelyi 
kórházak esetében a hozzátar-
tozók kérésére történhet a vizit, 
Marosvásárhelyen viszont a 
betegnek kell ezt igényelnie.

 » BÍRÓ BLANKA, HAJNAL CSILLA

Szigorú szabályok és forgató-
könyv szerint látogathatók 
a súlyos állapotban lévő, 

koronavírus-fertőzött betegek az 
egészségügyi minisztérium nemrég 
megjelent rendelete értelmében. A 
határozat nem tér ki arra, hogy a kór-
házak miként szervezzék meg, bo-
nyolítsák le a látogatási folyamatot, 
tehát helyben kell megoldást találni, 
kialakítani a biztonságos útvona-
lakat, és megvédeni a látogatókat a 
fertőzés veszélyétől – mondta And-
rás-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi 
kórház igazgatója. Kifejtette, a hoz-
zátartozókat segíteni kell, hogy az 
előírásnak megfelelően vegyék fel, 
majd vessék le a védőruhát, a láto-
gatás során a kórház területén kísé-
retre van szükségük. Hogy ne kelljen 
ápolókat, asszisztenseket elvonni a 
betegellátásból, a tegnap elindult fo-
lyamatban önkéntesek segítik a kór-
házat, ők kísérik a hozzátartozókat a 
megfelelő osztályokra.

A látogatás előzetes egyeztetés 
alapján történik, a kórház hon-
lapjáról (Spitfog.ro) tölthető le 
a formanyomtatvány, a kitöltött 
kérést szkennelve vagy lefotózva 
kell elküldeni a programarivizite@
spit-fog.ro elektronikus postacímre. 
Ezután e-mailben jelzik a látogatás 
pontos időpontját. Minden esetben 
a beteg kezelőorvosa dönti el, hogy 
engedélyezi, vagy sem a látogatást. 

Valamilyen szintű szűrésre, üte-
mezésre szükség van, hiszen nem 
kivitelezhető, hogy egyszerre mind 
a nyolcvan bent fekvő koronavíru-
sos beteg hozzátartozóját fogad-
ják. Azt már a miniszteri rendelet 
szabályozza, hogy egy beteget egy 
alkalommal egy személy látogathat 
meg, a családtag legtöbb 15 percig 
tartózkodhat a beteg ágyánál. A 
sepsiszentgyörgyi kórház döntése 
értelmében erre csak munkanapo-
kon egy órán át, 13 óra 30 perc és 14 
óra 30 perc között van lehetőség, az 
intenzív terápiás, a fertőző osztályo-
kon, valamint a sebészeten kezelt 
fertőzöttekhez mehetnek be a hoz-
zátartozók.

Az igazgató arra is kitért, magas 
sarkú cipőben nem tudnak been-
gedni senkit a kórházba, a szoknya 
pedig akadályozza a védőruha fel-
vételét, azt tanácsolják, a látogatók 
vigyenek váltóruhát, mert a védőöl-
tözetben leizzadhatnak. A rendelet 

alapján ugyanakkor nem vihető be 
a beteghez semmilyen tárgy a lá-
togatók által, a lelkészek esetében 
kivételt képeznek a fertőtleníthető 
egyházi kellékek – amelyeket előtte 
is, utána is fertőtleníteni kell.

Előzetes egyeztetés 
a kezelőorvossal
A sepsiszentgyörgyi intézményen 
kívül a csíkszeredai és székelyud-
varhelyi kórházak esetében is a 
látogató jelzi a beteg kezelőorvo-
sának a látogatási szándékot. A 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházba beutalt fertőzötteket 
ellátó orvost az intenzív terápiás 
osztály telefonszámán, a 0372-
661158-as számon lehet keresni. 
A csíksomlyói kórházépületben 
működő, koronavírusos betegeket 
ellátó osztályokon a kórház egyik 
pszichológusa segít a hozzátarto-
zóknak a látogatás lebonyolításá-
ban. A hozzátartozók naponta 8 
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A beteg vagy a hozzátartozó kérheti a vizitet

Fertőzésgátlás. A hozzátartozók minden esetben védőöltözetet kapnak a kórházi látogatás idejére 
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és 15 óra között a 0742-185661-es 
telefonszámon jelezhetik igényü-
ket a látogatásra. Amennyiben a 
kezelőorvos úgy ítéli meg, hogy a 
látogatás lehetséges, naponta fél 
egy és fél három között van erre 
lehetőség.

A Székelyudvarhelyi Városi Kór-
házban a rendelet megjelenése 
óta már voltak is hozzátartozók, 
akik igényelték a látogatási le-
hetőséget, és bemehettek a páci-
enshez – mondta Zörgő Noémi, 
a székelyudvarhelyi városháza, 
illetve a kórház sajtószóvivője. „A 
hozzátartozó kérheti a látogatást, 
de előtte egyeztetnie kell a beteg 
kezelőorvosával. Utolsó kenet fel-
adására is van lehetőség, ezt is 
kérheti a család és a beteg egya-
ránt” – tájékoztatott a sajtófelelős.

Marosvásárhelyen 
a beteg kérhet látogatást
Eközben a Maros Megyei Klinikai 
Kórházban kizárólag a beutalt be-
teg kérésére történhet a látogatás. 
Amennyiben a beteg egészségi 
állapota ezt nem teszi lehetővé, 
a hozzátartozó nem kérheti a lá-
togatást – mutatott rá Gáll Bog-
lárka, a marosvásárhelyi kórház 
sajtószóvivője. „A legfontosabb 
tudnivaló, hogy a beutalt beteg 
kérésére történhet a látogatás, 
nem a látogatóéra, és teljes kór-
házi tartózkodása idején egyszer 
mehet be 15 percre, ugyanakkor 
semmit nem szabad bevinnie. A 
lelkész látogatására is biztosítunk 
lehetőséget, vannak papok is al-
kalmazva a Maros Megyei Klinikai 
Kórháznál” – részletezte a klinikai 
kórház szóvivője. Arra a kérdésre, 
hogy mi az eljárás azon betegek 
esetében, akiknek az egészségi ál-
lapota nem engedi meg, hogy láto-
gatót kérjenek, mert eszméletlen 
állapotban fekszenek a kórházi 
ágyon, Gáll Boglárka elmondta, ez 
országos rendelet, és még változ-
hat a közeljövőben.

 » A rendelet 
alapján nem vi-
hető be a beteg-
hez semmilyen 
tárgy a látogatók 
által, a lelkészek 
esetében kivé-
telt képeznek a 
fertőtleníthető 
egyházi kellékek.

 » BÁLINT ESZTER

O ltási maratont tartanak a hétvé-
gén Temesváron: a CRAFT üzleti 

központban berendezett oltóponton 
az április 23–25. időszakban a tervek 
szerint éjjel-nappal oltanak, és a vá-
rakozások szerint a három nap alatt 
10 ezer oltakozni vágyó kapja majd 
meg a Pfi zer–BionTech vakcináját. 
Az országos premiernek számító ak-
cióhoz a temesvári önkormányzat-
nak sikerült több mint 500 orvost, 
rezidenst, egészségügyi asszisztenst, 
orvostanhallgatót mozgósítania, akik 
szabadidejükben, önkéntes munká-
ban oltják majd a lakosságot.

„Önkéntesként, a kevés szaba-
didőnkben akarjuk ezt végigcsinál-
ni, mivel látjuk mások – Izrael vagy 
Nagy-Britannia – tapasztalatából, 
hogy ez az útja a szabadságunk visz-
szaszerzésének, a normalitáshoz 
való visszatérésnek, annak, hogy 

együtt lehessünk, koncertekre, előa-
dásokra mehessünk” – nyilatkozta 
az akcióról a maraton főszervezője, 
Dorel Săndesc orvosprofesszor, a 
romániai intenzív terápiás orvosok 
egyesületének elnöke. Hozzátette: 
egyeztettek Valeriu Gheorghițával, a 
romániai oltási kampányt koordináló 
bizottság vezetőjével, aki kiutalja az 
akcióhoz szükséges 10 000 vakcinát.

„Temesvárnak esélye van, hogy az 
első Covid–19-mentes várossá váljon, 
ha beoltatjuk magunkat” – ezzel a 
felhívással fordult a Béga-parti város 
lakosaihoz Dominic Fritz polgármes-
ter is hétvégi Facebook-bejegyzésé-
ben, amelyben a nonstop oltási ak-
ciót népszerűsítette. Jelezte egyúttal, 
hogy az oltás regisztrációhoz kötött, 
az érdeklődők időpontot kérhetnek az 
országos online platformon, az orszá-
gos call centeren (021–4144425) vagy 
a temesvári szociális igazgatóság call 
centerén (0356–406517) keresztül.

Oltásmaraton Temesváron
 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Több mint negyven bárányt és juhot 
pusztított el, illetve sebesített meg 

halálosan egy anyamedve bocsaival 
tegnapra virradóra a Hargita megyei 
Nyikómalomfalván, mintegy 12 ezer 
lejes kárt okozva a helyi közbirtokos-
ságnak. Kovács Lehel farkaslaki pol-
gármester a környezetvédelmi minisz-
térium segítségét kérte. Elmondta, az 
elmúlt két hétben legalább húsz portá-
ra törtek be a medvék a községben, eb-
ből mintegy tíz-tizenöt alkalommal kárt 
is okoztak a juhok, tyúkok elpusztításá-
val. „Értsék meg, hogy nagy baj van, az 
emberek már rettegnek kimenni az ut-
cákra! Villanypásztorokkal, zajkeltéssel 
próbálnak védekezni a gazdák, sőt éj-
szakánként már járőröznek is, de semmi 
sem hatásos. A három érintett vadász-
társulattal együttműködve már kértük 
a kilövési engedélyeket, de az sem biz-
tos, hogy ennyivel teljesen megoldódik 

a probléma” – mutatott rá a polgármes-
ter. „Arra kérem a környezetvédőket, 
jöjjenek ide, és mondják meg, hogy mit 
tehetnénk, mert ez a helyzet tarthatat-
lan. El is vihetik innen a medvéket, ha 
kell nekik” – fakadt ki, hozzátéve, hogy 
sokan már félnek háziállatot is tartani. 
Balázs Sándor, a Szalon Vadásztársulat 
igazgatója ugyanakkor arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy tudomása szerint nem-
rég engedtek szabadon olyan medvéket 
a környéken, amelyeket bocs koruk óta 
rehabilitációs központban neveltek. 
Beszélt arról is, hogy a múlt heti kecseti 
támadás után, a hétvégén hajtást szer-
veztek a problémás medve elkergetése 
érdekében, de az állat szembefordult 
az emberekkel, így nem tudták befejez-
ni a munkát. Az egyszeri alkalommal 
történő nagy mennyiségű háziállat 
elpusztításával kapcsolatban egyéb-
ként úgy vélekedett, hogy a medvék 
megszokott módon, az ösztönüket kö-
vetve cselekedtek.

Újabb medvetámadás Hargita megyében

 » „Értsék meg, 
hogy nagy baj 
van, az emberek 
már rettegnek 
kimenni az utcák-
ra” – mutatott rá a 
polgármester.




