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Rossz hírek Európa-szerte
Koronavírus-járvány: Franciaországban megkezdődött a negyedik hullám

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

Bejelentette, hogy a kormány 
hétfőn változtatásokat haj-
tott végre a járvány elleni 

stratégiájában, a többi kö-
zött meghatározatlan ideig 
mérsékelt összegű bírságo-
kat alkalmaznának a sza-
bályszegő üzletekkel szem-
ben. Attal hangsúlyozta, 
hogy az augusztus elején 
hatályba lépő járványügyi 
intézkedések mindemel-
lett a legszigorúbbak közé 

tartoznak Európában. Egyebek 
mellett kötelezővé teszik a koro-
navírus elleni védőoltást az egész-
ségügyi dolgozók számára, illetve 

az oltási igazolványok felmutatása 
lesz kötelező számos helyen, így 
megkövetelik azoktól, akik étte-
rembe vagy szórakozni akarnak 
menni, illetve vonatra vagy repü-
lőre akarnak szállni. Mint mond-
ta, a tervezett 45 ezer eurós bírsá-
gokat olyan üzletekkel szemben, 
amelyek nem kérik el a vendégek 
oltási igazolványát, egyelőre 1500 
euróban szabják meg. A bírság 
összege azonban progresszívan 
növekszik ismételt szabályszegés 
esetén – tette hozzá Attal.

További döntések

Közben a továbbra is merede-
ken emelkedő holland koronaví-
rus-fertőzési adatok miatt a hágai 
kormány hétfőn arra szólította fel 

állampolgárait, hogy amennyiben 
megoldható, dolgozzanak újra ott-
honról. A belga kormány hétfő esti 
tájékoztatása szerint a jól haladó 
oltási kampánynak köszönhető-
en egyre kevesebb koronavírussal 
fertőzött igényel kórházi ápolást, 
azonban a vírus új változatai, kü-
lönösen a vírus delta variánsa 
terjedésének megakadályozására 
az utazási szabályok módosításá-
ra van szükség. Az új, rendkívüli 
szabályozás szerint ha valaki kül-
földről, járványügyi szempontból 
akár zöld, akár narancssárga, akár 
piros besorolású országból érkezik, 

és nincs teljesen beoltva, tíznapos 
karanténba kell vonulnia.

Mindeközben Boris Johnson brit 
miniszterelnök bejelentette: Angli-
ában, ahol hétfőtől szinte minden 
korlátozás megszűnt, szeptember 
végétől csak azok látogathatják az 
éjszakai szórakozóhelyeket, akik 
igazolni tudják, hogy a koronaví-
rus elleni oltás mindkét adagját 
megkapták. 

Ugyanakkor a román kormány a 
koronavírus indiai eredetű, sokkal 
fertőzőbb delta variánsának Eu-
rópa-szerte tapasztalt terjedése és 
a fertőzöttek romániai számának 

emelkedése ellenére is a járvány 
miatti korlátozások feloldásának 
újabb szakaszára készül, ugyanak-
kor azt fontolgatja, hogy a védett-
ség növelése érdekében a harmadik 
oltás felvételét is javasolja – jelen-
tette be tegnap Florin Cîțu minisz-
terelnök. A kormányfő leszögezte: 
a kormány azért kötött le jelentős 
mennyiségű vakcinát, mert szük-
ség lehet az első kettő után egy har-
madik oltásra is.

Maszkviselésre kötelező tábla 
Brassó belvárosában. Nyugat-
Európából is rossz hírek érkeznek

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A N T A L  E R I K A

Az előre megállapított anyagi ke-
retbe sikerült beilleszkedni, az 

összköltség nem haladta meg a 12 mil-
lió lejt – nyilatkozta a sajtóeseményen 
Ovidiu Gîrbovan, a Maros Megyei 
Klinikai Kórház menedzsere, hang-

súlyozva, hogy ünnepnap ez 
a kórház számára, hiszen 
végre megújult, korszerű kö-
rülmények között kezelhetik 
a daganatos megbetegedés-
ben szenvedő pácienseket. 
Erről beszélt Péter Ferenc, 

a kórházat működtető Maros 
Megyei Tanács elnöke is, kihangsú-
lyozva, hogy az egészségügyi beruhá-
zások mindig elsőbbséget élveznek, 
a kedden átadott onkológia után kö-

vetkezik a kórház többi részlegének 
felújítása. „Jelenleg öt épület korsze-
rűsítésének készült el az előtanulmá-
nya, ám saját erőforrásból nem tudja 
elvégezni a munkálatokat a megyei 
önkormányzat, ezért kormánytámo-
gatásokra pályázunk” – mondta az el-
nök, hozzátéve, hogy kisebb-nagyobb 
javítási munkálatokat rendszeresen 
végeznek, de teljes korszerűsítésekre 
volna szükség.

A sajtóbemutatón részt vett Ianoși 
Edith Simona orvosigazgató, Cornelia 
Togănel, az Onkológiai Klinika veze-
tője, Ioana Negrea gazdasági igazga-
tó, Kovács Mihály Levente és Ovidiu 
Georgescu, a megyei önkormányzat 
két alelnöke, valamint Derzsi Szabolcs, 
a beruházást végző cég telepvezetője 
is. A kétszintes épületbe új, egy ágy 
befogadására is alkalmas lift et szerel-
tek, továbbá megújultak a mosdók, az 

öltözők, a kórtermek; a járóbeteg-ren-
delők új, kezelésre alkalmas foteleket 
kaptak, a héten érkeznek az ágyak is. 
Az onkológiai részleg befogadóképes-
sége 44 ágy és 15 sugárterápiás fotel. 
A Székelyhon érdeklődésére, hogy a 
megyei önkormányzat által működte-
tett kórház onkológiai részlegén miért 
nincsenek magyar feliratok is, Péter 
Ferenc elnök azt mondta, a napokban 
azok is felkerülnek.

A most befejezett beruházás 
2019-ben kezdődött, a terv szerint 
2020 decemberére kellett volna el-
készülnie, ám a koronavírus-világ-
járvány, illetve a közben felmerült 
technikai okok miatt csak mostanra 
sikerült befejezni. A már meglévő su-
gárterápiás berendezést is elindítják 
a napokban, a másikra még várni 
kell, hogy az egészségügyi miniszté-
rium befejezze a beszerzésére meg-
hirdetett versenytárgyalást. Ahogy 
azt korábban megírtuk, az onkológi-
ai osztályt, mielőtt hozzáláttak vol-
na a korszerűsítési munkálatokhoz, 
átköltöztették a Kövesdombra, a volt 
koraszülöttosztály épületébe, ame-
lyet erre a célra átalakítottak.

Heteken belül elkezdik a kezeléseket a felújított onkológián
• Befejezték a Maros Megyei Klinikai Kórház onkoló-
giai részlegének korszerűsítését, a betegeket heteken 
belül visszaköltöztetik az épületbe, illetve fogadják a 
járóbeteg-rendelőbe kezelésre érkezőket is – tájékoz-
tatták az újságírókat a keddi átadón.

Valamennyi korszerűsítésre szorul 

A Maros Megyei Klinikai Kórház 16 épületével, 24 részlegével, 1984 ágyá-
val és 1793 alkalmazottjával a megyei önkormányzat által működtetett 
tizennyolc intézmény közül a legnagyobb, ezért a tavalyi és az idei költség-
vetés szétosztásakor is nagyobb figyelmet kapott. Az épületek zöme régi, 
korszerűsítésre szorul, legalább 4–5 év költségvetésére volna szükség 
valamennyi felújításához – hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Megújult az onkológiai részleg 

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Enyhén romló járványadatok Hargita megyében 

Két új koronavírus-fertőzést igazoltak kedden Hargita megyében, ezzel 
8292-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított esetek száma – derül 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. Az elmúlt két 
hétben egyébként – a keddi két esetet leszámítva – mindössze három 
új megbetegedést azonosítottak. Halálesetek két hete nem történtek a 
megyében, így a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások 
száma továbbra is 499. A gyógyultak száma nem emelkedett, ezáltal 
eddig összesen 7788-an győzték le a fertőzést. Kórházi ellátásra hosszú 
ideig mindössze egyetlen személy szorult a megyében, kedden viszont 
ez az érték is emelkedett: a csíkszeredai és székelyudvarhelyi kórházak-
ban három beteg áll kezelés vagy megfigyelés alatt.

• Franciaországban megkezdődött a koronavírus-jár-
vány negyedik hulláma – közölte Gabriel Attal francia 
kormányszóvivő hétfőn este, a kabinetülést követően.




