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Cîțu milliókban gondolkodik
A miniszterelnök szerint ötmillió beoltott hozhatja el a lazítást
• Mától elkezdenek 
működni a koronaví-
rus elleni mobil oltó-
pontok – jelentette 
be tegnap Valeriu 
Gheorghiță, az oltási 
kampány koordiná-
tora. Többek között 
Arad, Máramaros és 
Szeben megyében is 
megkezdik a munkát a 
mobil egységek.

B A L O G H  L E V E N T E

A mobil egységek elsősorban 
a vidéki településeket szol-
gálják majd ki, és a vidéki 

lakosok könnyebb vakcinához ju-
tását segíti az a módosítás is, hogy 
hamarosan nem lesz szükséges 
online oltási időpontot foglalni, 
hanem lehetőség lesz telefonon 
keresztül is bejelentkezni a kivá-
lasztott oltóponton. Emellett a hét 
végétől elkezdhetik a működést 
az autós, angol kifejezéssel drive 
thru oltópontok is. Florin Cîțu mi-
niszterelnök eközben arról beszélt: 
kizárólag az oltások révén lehet 
legyőzni a koronavírus-járványt, 
ha pedig elegendő számú ember 
beoltatja magát júniusig, június el-
sejétől jöhetnek a lazítások. A kor-
mányfő hétfőn este a Digi 24 hírcsa-
tornának nyilatkozva leszögezte: 
gyorsan visszatérhetünk a norma-

litáshoz, csak el kell mennünk ol-
takozni, ez az egyetlen megoldás.

Csak az oltásban hisz

„Ha koncertekre akarunk menni, be 
kell oltatnunk magunkat, ha a ten-

gerre akarunk menni, be kell oltat-
nunk magunkat. Ha utazni akarunk 
az országban, be kell oltatnunk 
magunkat, ha el akarunk utazni 
Romániából, be kell oltatnunk ma-
gunkat. Ha azt akarjuk, hogy nyit-
va legyenek az éttermek, mozik, be 
kell oltatnunk magunkat. Ha vissza 
akarunk térni a normalitáshoz, ha 
azt akarjuk, hogy ne kelljen viselni 

a maszkot, be kell oltatnunk ma-
gunkat” – szögezte le. A kormány-
fő azzal biztat: ha május végéig a 
beoltottak száma eléri az ötmilli-
ót, jöhet a lazítások első szakasza. 
„Ötmillió beoltott május végéig, 
és lazíthatunk a korlátozásokon” 
– mondta. Jelezte: egy minisztéri-
umközi bizottsággal készítik elő a 
június elseje utáni időszakot arra a 

forgatókönyvre, ha addig meglesz 
az 5 millió beoltott. Aztán jön még 
két hónap, elérjük a 60–70 százalé-
kos átoltottságot, és beszélhetünk a 
második szakaszról, talán arról is, 
hogy letehetjük a maszkot” – hang-
súlyozta a miniszterelnök.

Cîțu arról is beszélt, hogy köny-
nyebben elérhetővé kell tenni a 
vakcinákat az emberek szá-
mára. Ez már csak azért 
is indokolt, mert tegnap a 
rendelkezésre álló oltási 
időpontok száma első íz-
ben meghaladta a várólis-
tákon levőkét: míg mintegy 
211 ezer helyre lehetett jelent-
kezni, az oltásra várók száma 179 
ezer volt. A miniszterelnök egyéb-
ként tegnap a vállalkozók képvise-
lőivel megállapodott arról, hogy a 
cégek is létesíthetnek oltópontokat 
alkalmazottaik és azok családtag-
jai részére.

Tisztán és világosan 
fogalmazott a miniszterelnök 
az oltakozással kapcsolatban
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GERGELY IMRE

H asznos volna, ha a közeli 
gyergyószéki települések pol-

gárőrei jeleznék egymásnak, ha a 
földeken vagy az utcákban idegen, 

gyanús személyeket látnak, 
hiszen ha valahol megri-
asztják azokat, akik rosz-
szban sántikálnak, akkor 
valószínűleg a szomszéd-
ban próbálkoznak majd – 
ebből a helyzetből indult 
ki a Gyergyószárhegyi Pol-

gárőrség, és ennek alapján 
kötöttek együttműködési szerződést 
gyergyóalfalvi kollégáikkal.

Az együttműködés lényegéről

„A falvak közbiztonságát sok esetben 
nem a helybéliek veszélyeztetik, ha-
nem idegen személyek érkeznek az 
ország más részeiről és próbálkoznak 
akár lopásokkal, akár az idősek be-
csapásával. Ha valahol megjelennek, 
akkor mindenképpen fontos, hogy a 
szomszéd faluban is tudjanak erről. 
Ha pedig egy adott esetben nagyobb 
létszámú jelenlét szükséges, akkor 
egymást ebben is tudjuk segíteni” 
– mutatott rá az együttműködés lé-
nyegére Katona Tibor, a szárhegyi 
polgárőrök vezetője. Hozzátette, a 
közös munka hasznos lehet akkor is, 
ha egyik településen nagyobb rendez-
vény van és a közbiztonság fenntartá-

sához több emberre van szükség. Az 
együttműködési megállapodás lehe-
tőséget ad arra is, hogy a másik tele-
pülésen is járőrözzenek a polgárőrök, 
természetesen a helyiek tudtával és 
beleegyezésével, illetve közösen szer-
vezzenek járőrözéseket.

Ambrus Zoltán, a Gyergyóalfal-
vi Polgárőrség vezetője szerint is az 
idegen házalók szemmel tartása adja 

a legtöbb munkát a polgárőröknek, 
és hasznos lenne, ha időben értesül-
nének ilyen esetekről. Az idegenek 
igazoltatására vagy bármilyen fel-
lépésre velük szemben nincs joga a 
polgárőröknek, még akkor sem, ha 
gyanúsnak tűnnek. Azonban már az 
is hatásos, ha azok látják, hogy szem-
mel vannak tartva, és a polgárőrök 
megkérdezik tőlük, hogy mi járatban 

vannak a faluban, és fi gyelmeztetik 
őket, hogy a házaló kereskedés tilos 
az adott a helységben. 

Az utóbbi időben mind Szárhe-
gyen, mind Alfaluban az önkéntes 
tevékenységükhöz megfelelő jármű-
vet kaptak a polgárőrök, így köny-
nyebbé vált a járőrözésük. Az autók 
üzemanyagköltségeibe és hasonló 
kiadásokhoz az önkormányzatok is 
hozzájárulnak. A közös munka rész-
leteit a következő időszakban fogják 
kidolgozni, és rövidesen már ennek 
megfelelően fogják végezni a tevé-
kenységüket – jelezte Katona Tibor, 
hozzátéve, hogy Alfalu mellett más 
települések polgárőreivel is jó kap-
csolatban vannak, és tervben van az 
együttműködés szorosabbra fűzése 
a gyergyószentmiklósi és tekerőpa-
taki kollégáikkal is.

Céljuk településeik közbiztonságának fenntartása
• Egymás munkáját segítik a közbiztonság fenntar-
tásában, ezért egymás területein is járőrözni fognak 
– erről szóló megállapodást kötött Gyergyószárhegy és 
Gyergyóalfalu polgárőrsége. Az együttműködést kiter-
jesztenék más helységekre is.

Együtt terveznek a gyergyószárhegyi 
és gyergyóalfalvi polgárőrök
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Rekordot döntött 
az elhunytak száma

Bár tovább csökken a korona-
vírus-járvány intenzitása, a 
tegnapi adatok szerint rekordot 
döntött a 24 óra alatt a kórban el-
hunytak száma. A betegség szö-
vődményeiben rekordszámú, 237 
fertőzött hunyt el – közülük 220 
igazoltan krónikus beteg volt –, 
így az elhunytak száma 26 618. 
A kórházakban 12 113 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 1432-t intenzív 
osztályon. Az aktív esetek száma 
57 143-ra csökkent – egy héttel 
korábban még 71 468 volt.




