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Ismét készenlétben a kórházak
Maros megyében enyhe növekedést mutat a koronavírus-fertőzések száma
• Maros megyében az 
utóbbi napokban eny-
he emelkedést muta-
tott a koronavírussal 
fertőzöttek száma. A 
kórházak készenlétben 
vannak, a marosi me-
gyeszékhelyen egye-
lőre 98 helyet tartanak 
fenn a fertőzötteknek, 
ezenkívül 15 ágyat biz-
tosítanak számukra az 
intenvíz terápián.

SIMON VIRÁG

Múlt héten átlagosan napi 5–7 
beteggel növekedett Maros 
megyében a koronavírussal 

fertőzöttek száma, a héten úgyszin-
tén. Az elmúlt 24 órában 5 új esetet 
jegyeztek, ezzel a megyében elérte 
a 23 081-et a koronavírussal megfer-
tőződött személyek száma. Jelenleg 
11 személyt kezelnek kórházban, 
és újabb 6-ot tartanak megfi gyelés 
alatt, mert fertőzésre utaló tüneteik 
vannak. Az elmúlt két hétben há-
rom, koronavírussal összefüggésbe 
hozott elhalálozásról számolt be a 
prefektusi hivatal. Maros megyében 
13 fertőzött van otthoni karantén-
ban, és rajtuk kívül 350 személynek 
kell 14 napig otthonában maradnia 

(ők kapcsolatba kerültek fertőzöttek-
kel, vagy külföldi nyaralás miatt kell 
otthon maradniuk).

Folyamatos változásra 
számítanak

Az esetszámok enyhe emelkedése 
mellett a kórházak készen állnak 
a betegek fogadására. A Marosvá-
sárhelyi Sürgősségi Klinikai Kór-
házban jelenleg 6 helyet tartanak 
fenn a fertőzötteknek általános kór-
termekben, és 5 ágyat az intenzív 
osztályon. Jelenleg oda senki nincs 
beutalva. A Maros Megyei Klinikai 

Kórházban, amely a járvány kez-
dete óta fontos szerepet töltött be a 
koronavírusos betegek ellátásában, 
folyamatosan egyeztetnek a helyek 
számáról, és készülnek az előreve-
tített negyedik hullámra. Mint Gáll 
Boglárka, a megyei kórház sajtó-
szóvivője elmondta, jelenleg a két 
fertőző betegségek klinikáján, de 
az újszülöttosztályon, nőgyógyá-
szaton, pszichiátrián, szemészeten 
és sebészeten is összesen 92 ágyat 
tartanak fenn a koronavírusos vagy 
ezen fertőzéssel gyanúsított szemé-
lyek számára. Ezenkívül 10 ágyba 
tudnak fogadni súlyos állapotban 

lévő koronavírusosokat az intenzív 
terápián. A sajtószóvivő elmondta,  
készülnek arra, hogy folyamatos 
változás lesz az ágyak számát ille-
tően, annak függvényében, hogy 
hány beteg lesz Maros megyében.

A magánkórházakban 
több a beoltott alkalmazott

A Maros megyei közegészségügyi 
igazgatóság legfrissebb adatai 
szerint az állami és magán egész-

ségügyi intézményekben dolgozók 
több mint fele megkapta már mind-
két védőoltást. Az egészségügyi 
igazgatóság vezetője, Iuliu Moldo-
van nemrég arról számolt 
be, hogy Maros megyében 
megyeszinten az állami 
egészségügyi rendszerben 
dolgozók 56 százaléka ol-
tatta be magát, legtöbben 
a dialízisközpontban, ahol 
az alkalmazottak 75 százaléka ol-
tással védekezik a koronavírus-fer-
tőzés ellen. A magán egészségügyi 
intézmények alkalmazottainak 66 
százaléka döntött a védőoltás be-
adatása mellett.

A kórházakban fel vannak 
készülve a betegek fogadására
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K astal László, a Caritas Vidékfej-
lesztés vezetője nyitotta meg a 

hálaadási ünnepséget a gyergyószent-
miklósi tangazdaság udvarán. „Hála 

az Istennek, hogy a gazdák 
munkájának fontosságát, 
a minőség és a természetes 
körülmények között ter-
mesztett élelmiszer értékét 
napjainkban egyre többen 
felismerik. Jöhet bármilyen 
társadalmi változás, home 

offi  ce-ba kényszerülhetnek 
különböző szakterületek, a mezőgaz-
dasági termelés nem állhat meg soha. 
Élelemre, kenyérre mindig szükség 
van, ezért megbecsülés és elismerés 
illeti munkájukat” – hangsúlyozta.  

Kovács Gergely gyulafehérvári 
érsek ünnepi beszédében kiemelte 
annak a fontosságát, hogy a gyer-

mekek is ismerjék a földet, az álla-
tokat, hiszen Rómában, ahol sokáig 
élt, sok fi atal csak akkor találkozott 
nyuszival, csibével, báránnyal, ha 
befi zetett egy állatsimogatóba, de 
véleménye szerint az ünnepségen 
jelen lévő gyermekek számos saját 
tapasztalatról tudnának beszámolni, 
amit megéltek az állatok körében. Az 
érsek felelevenítette, hogy az 1989-
es változás és a válságos helyzet 
után miért volt szükség az egykori 
Agrocaritas, majd annak utódja, a 
Caritas Vidékfejlesztés létrehozásá-
ra, hozzátéve, hogy napjainkban is 
szükség van a gazdák támogatására. 
„Az elmúlt évtizedek során számos 
tevékenység, foglalkozás volt a Ca-
ritas Vidékfejlesztés keretében, de 
soha nem tévesztették szem elől a 
célt, hogy elősegítsék a régió mező-
gazdaságának fejlődését. Szervezett 
módon támogatja a gazdák itthon 
maradását, földjeik megművelését” 
– fogalmazott. Kovács Gergely hálát 

mondott, és megáldotta az új kenye-
ret, valamint a vándorbölcsőt.

A kenyér Isten ajándéka

Torda Márta, a magyar Agrárminisz-
térium Kárpát-medencei Együtt-
működések Főosztályának vezetője 

beszélt arról, hogy az ő életében is 
milyen fontos szerepet játszott a ke-
nyér. „Parasztcsalád gyermekeként 
nőttem fel, és nálunk a kenyérnek 
a tisztelete különösen nagy volt. 
Édesanyám sütötte a kenyeret, ő 
dagasztotta, készítette el hajnali 
órákban, és mire édesapám haza-
jött a termelőszövetkezetből, mert 
akkor már ott dolgozott, ő volt az, 
aki megszeghette a kenyeret. A ke-
nyérszegés előtt mindig keresztet 
vetett a kenyérre, mert Isten ajándé-

kának tartotta.” Ezt követően átad-
ta a gyergyóremetei Portik-Lukács 
családnak a vándorbölcsőt, amely-
ben legkisebb gyermekük, Tamás 
pihenhet a következő hónapokban. 
„Örömmel hoztuk el ezt a bölcsőt 
az Agrárminisztérium Agrár ván-
dorbölcső programjának keretében, 
hogy itt, Budapesttől távol is egy 
kicsi ember első hat hónapjának 
meghatározó részét ebben a szere-
tetbölcsőben tudja tölteni, érezze 
benne szülei, szűkebb és tágabb 
családja gondoskodását, szeretetét” 
– fejtette ki a főosztályvezető. Át-
adták a gyergyószentmiklósi Szent 
Anna Gyermekotthon lakóinak a 
gazdák által felajánlott terménya-
dományt és kenyeret, majd a gyer-
mekek verssel és énekkel mondtak 
ezért köszönetet. Az ünnepség a 
himnuszok eléneklésével zárult, 
majd a praktikánstalálkozóra ke-
rült sor. A beszélgetésen Len Emil 
Balázs alpolgármester szólt a jelen-
lévőkhöz, felelevenítve, hogy annak 
idején ő is a Caritas praktikánsaként 
szerezhetett tapasztalatot Svájcban.

Hálaadási ünnepséget tartott a Caritas Vidékfejlesztés
• Hagyományteremtő szándékkal sokszínű rendezvényt szervezett a Caritas Vidékfej-
lesztés nevű szervezet Gyergyószentmiklóson, a tangazdaság udvarán szerdán délelőtt. 

Kovács Gergely érsek mondott 
hálát és áldást

▾  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

Visszaállították a sátrat 
a kórház udvarára 

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
arról tájékoztatja az érdekelteket, 
hogy augusztus 25-étől ismét 
előszűrő sátrat működtetnek a 
kórház udvarán, amelyet kötelező 
módon minden sürgősségi ellá-
tásra érkező személynek, minden 
programált beutalásra érkező 
páciensnek, valamint minden 
látogatónak használnia kell. A 
járóbeteg-ellátásra érkezőknek 
szintén kötelező lesz a testhő-
mérséklet mérése az épület 
bejáratánál. A szakrendelőkben a 
vizsgálatot megelőzően kötelező 
lesz az előszűrő kérdőív kitöltése. 
Emlékeztetnek, hogy az orrot és 
szájat takaró tiszta védőmaszk 
viselése a kórház teljes területén 
továbbra is kötelező. 




