
A járvány kezdete óta több mint 
nyolcezer Covid-esetet igazoltak a 
megyében, de a valóságban ennél 
jóval több fertőzés történhetett

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

#megbetegedés  #jelentés  #hírek
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Járványkronológia  számokkal
Több mint nyolcezer igazolt fertőzés és közel ötszáz haláleset
• A járvány kialakulá-
sa óta több mint nyolc-
ezer igazolt koronaví-
rusos megbetegedést 
jegyeztek fel Hargita 
megyében, és egy 
híján ötszáz Covid-ha-
lálesetet. A fertőzöttek 
között több volt a nő, 
az elhalálozások ese-
tében viszont fordított 
az arány. Összesített 
jelentést készített a 
megyei egészségügyi 
szakhatóság a korona-
vírus Hargita megyei 
megjelenése óta eltelt 
időszakról.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A közel másfél éves idősza-
kot felölelő jelentésben jól 
kirajzolódik a koronavírus 

Hargita megyei megjelenésének, il-
letve elterjedésének a kronológiája. 
Az első megbetegedést 2020. április 
elsején igazolták a megyében, és 
a következő időszakban kontakt-
kutatással és hatósági intézkedé-
sekkel még el tudták szigetelni a 
megbetegedéseket, megelőzve a 
közösségi terjedést – derül ki a Har-
gita Megyei Népegészségügyi Igaz-
gatóság által készített összesítés-

ből. Az első igazolt eset utáni 
négy hétben még csak napi 
1–2 új fertőzést jegyzett az 
egészségügyi szakhatóság, 
ezek mind más megyékben 
megjelent fertőzések má-
sodlagos esetei voltak. Az 
ország más részeihez képest 
a vírus közösségi terjedése 

később következett be Har-
gita megyében, itt a járvány első 
hulláma éppen a széles körű ter-
jedés megakadályozására tett erő-
feszítésekről szólt – jegyzik meg a 
jelentésben. Ebben az időszakban 
kialakult már néhány járványgóc 
is – például munkaközösségekben, 
kórházakban –, de ezeket el tudták 
szigetelni. 

A 2020/2021-es tanév rajtja, illet-
ve a választási kampány után rob-
banásszerű gyorsulás következett 
be a járvány terjedésében, ami ok-
tóber 12–22. között csúcsosodott ki, 
amikor 107-ről 130-ra nőtt a napon-
ta feljegyzett igazolt új fertőzések 
száma. Novemberben már összesen 
2073 új esetet jegyeztek fel, és abban 
a hónapban történt a legtöbb halál-
eset is, összesen 103, majd egy gyors 
csökkenés következett be a fertőzé-

sek számában az országszerte elren-
delt szigorítások – a második „lock 
down” – eredményeképpen. Ez év 
januárjában még csökkenő tenden-
ciát mértek, ám a tanév második 
félévének kezdete után egy újabb 
növekedési hullám indult be, ami 
áprilisban tetőzött 881 új megbete-
gedéssel és 71 halálesettel.

Igazolt fertőzések 
és halálesetek

A járvány kezdetétől június végéig 
összesen 8287 Hargita megyei lakos-
nál igazoltak koronavírus-fertőzést, 
és 499 olyan halálesetet jegyeztek 
fel, amely összefüggésbe hozható a 
megbetegedéssel. A fertőzésen azon-
ban a valóságban lényegesen többen 
estek át, hiszen sokan nem teszteltet-
ték magukat, de – mint azt korábban 
Tar Gyöngyi, a megyei egészségügyi 
szakhatóság vezetője elmondta – a 
központi adatgyűjtési problémák 
miatt a halálesetek száma is mintegy 
százzal kisebb lehet a megyében an-
nál, mint amennyi a valóságban volt, 
tehát a valós szám 600 körül lehet. 
Számításai szerint ugyanakkor a há-
rom székelyföldi megye lélekszáma 
mintegy kétezerrel csökkent a Co-
vid-halálesetek miatt.

Az elhunytak többségének 
társbetegsége volt

A jelentés adatai szerint Hargita 
megyében a városokban valamivel 
több fertőzést jegyeztek, mint vidé-
ken (55,43%, illetve 44,57%), és a 
halálesetek tekintetében is hasonló 
a helyzet (52,51%, illetve 47,49%). A 
nemek szerinti csoportosításból az 
derül ki, hogy a fertőzöttek között 
több volt a nő (52,76%), viszont több 
férfi  halt bele a betegség szövődmé-
nyeibe (az elhunytak 58,91%-a férfi ). 
Az összes fertőzés 64,35 százalékát 
a 30–69 éves korosztály körében 
igazolták, a halálesetek döntő több-

sége (87,17%) pedig 60–80 éves, 
illetve annál idősebb korosztályban 
történt – tehát az elhunytak átla-
géletkora (73 év) jóval magasabb, 
mint a fertőzötteké (52 év). A jelentés 
ugyanakkor arra is rámutat, hogy az 
elhunytak 95,59 százalékának lega-
lább egy krónikus társbetegsége – 
szív-érrendszeri megbetegedés, cu-
korbetegség, elhízás, idegrendszeri 
vagy vesebetegség, illetve dagana-
tos megbetegedés – is volt. 

A népegészségügyi igazgatóság 
járványügyi ankétjainak eredmé-
nye azt mutatja, hogy tavaly nyá-
ron, illetve ősszel a legtöbb pozitív 
eredményt a külföldről hazatértek 
tesztjei hozták, vagy azoké, akik 
kapcsolatba kerültek ilyen szemé-
lyekkel. A fertőzést legyakrabban 
Olaszországból, Spanyolországból, 
Nagy-Britanniából, Franciaország-
ból és Németországból hurcolták be 
a Hargita megyeiek.

86 járványgócot azonosítottak

A járványgócokról szóló adatokból 
az olvasható ki, hogy kezdetben a ve-
szélyeztetett közösségekben történ-
tek nagyobb számú fertőzések, majd 
az egészségügyi, illetve szociális 
intézményekben vált ez gyakoribbá. 
Múlt év második negyedévében 16 
járványgócot azonosított az egész-
ségügyi szakhatóság, ezek közül 10-
et roma közösségekben, 5-öt gazda-
sági egységeknél, további 1-et pedig 
egy egészségügyi intézményben. A 
harmadik negyedévben feljegyzett 11 
góc már nagyjából egyenlően oszlik 
el a felsoroltak között, illetve akkor 
egy közintézményben is azonosítot-
tak egy gócot. Az utolsó negyedév-
ben négyszeresére, 46-ra ugrott az 
azonosított járványgócok száma, és 
ezek közül 17 egészségügyi intézmé-
nyekben alakult ki, 15 bentlakásos 
szociális otthonokban, a maradék 13 
pedig gazdasági egységek munkakö-
zösségeiben. Az idei év első negyedé-

ben 9-re csökkent a kialakult gócok 
száma, ezek közül 4-et egészségügyi 
intézményekben azonosítottak, de 
történtek összefüggő fertőzések a 
börtönben, polgármesteri hivata-
loknál, könyvtárban és egy taninté-
zetben is. A második negyedévben 
már csak 4 gócról készült feljegyzés, 
egészségügyi, oktatási, illetve szoci-
ális intézményekben azonosították 
ezeket. 

A Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság összesítést ké-
szített a karantén alá vont, illetve 
elkülönített személyek számáról is. 
Az adatok szerint a járvány kezdeté-
től június végéig 29 971-en kerültek 
otthoni karanténba, 6071-en lak-
helyi elkülönítésre, 1028-an intéz-
ményes karanténba, 4106-an pedig 
intézményes elkülönítésre Hargita 
megyében.

A tesztpozitivitási arány 
tíz százalék fölötti

A járvány kezdete óta több mint 82 
ezer PCR-tesztet végeztek el Har-
gita megyében, ezek közül 10 ez-
ret a környező megyék számára. A 
Hargita megyei minták közül 9299 
hozott pozitív eredményt, de az új-
ratesztelések száma miatt ez 8286 
pozitív esetet jelent. Települések 
szerinti csoportosításban a legtöbb 
igazolt fertőzést (1719-et) Csíksze-
redában jegyezték fel, a megye-
székhelyt Székelyudvarhely (1511), 
Maroshévíz (627) és Gyergyószent-
miklós (485) követi. A Covid-halál-
esetek tekintetében is hasonló a 
sorrend: Csíkszereda (103), Székely-
udvarhely (69), Maroshévíz (24), 
Gyergyószentmiklós (24), ugyan-
akkor megjelenik a statisztikában 
Szentegyháza is 17 halálesettel, to-
vábbá Székelykeresztúr 14-gyel.

Sípszó után
Hétfőn 17.05 órától a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
sportműsorának meghívottja 
Kovács Levente. Az ismert 
marosvásárhelyi rendezővel 
és egyetemi tanárral Szucher 
Ervin a nemrég zárult labdarú-
gó Eb-ről és a múlt hét végén 
elrajtolt tokiói olimpiáról 
beszélget.

Táborozás Bedében
A Solidaris Egyesület 13. 
alkalommal szervez a Maros 
megyei Bedében ingyenes 
gyermektábort olyan kisisko-
lások számára, akiknek a nyá-
ri vakációban nincs semmilyen 
táborozási lehetőségük. Olyan 
6 és 14 év közötti gyermekek 
jelentkezését várják, akik Ma-
rosvásárhelyen élnek és szíve-
sen vennének részt egy életre 
szóló vidám együttlétben. Je-
lentkezési határidő: július 31., 
péntek, 20 óra. Jelentkezés és 
részletes információk a 0741-
555555-ös telefonszámon.

Hozzászólásokat 
várnak
Közzétették a Maros vízgyűj-
tő medence kezelési tervét, 
amelyhez decemberig szólhat-
nak hozzá a szakemberek, civil 
szervezetek, lakók. Jelenleg 
az illetékes hatóság honlapján 
(www.rowater.ro) tanulmá-
nyozható egyebek mellett a 
Maros vízgyűjtő medencében 
lévő vízforrások állapota, és 
azok a munkálatok, amelye-
ket 2027-ig beterveztek. A 
használati tervek elérhetők a 
hatóság honlapján, itt van egy 
kérdőív is, amelyet kitölthet-
nek mindazok, akik javasla-
tokat fogalmaznának meg, de 
ezeket elküldhetik egyszerűen 
az idcue@dam.rowater.ro 
e-mail-címre is. 

Székelykeresztúri 
városnapok
Mától majdnem egy héten át 
ünnepel Székelykeresztúr, 
ahol szombatig számtalan 
programmal várják a helybéli-
eket és a városba látogatókat 
a Székelykeresztúri város-
napokra. A rendezvényen 
megtekinthető lesz Bánó 
Miklós politikai plakátkiállí-
tása, de festészeti tárlatra és 
könyvbemutatóra is várják az 
érdeklődőket, ugyanakkor a 
programsorozat része a diák-
napok is. Petőfi nyomdokain 
címmel történelmi biciklitúrát 
is rendeznek, továbbá több 
vetélkedő és verseny, kertmo-
zi, nemzetközi néptáncgála, 
főzőverseny is része a város-
napoknak, a gálaesten pedig 
a Hooligans ad koncertet. A 
részletes program megte-
kinthető Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatalának 
Facebook-oldalán.

• RÖVIDEN 




