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Sajnálják, de nem jöhetnek

Lemondta az októberre tervezett erdélyi útját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
• A Nemzetközi Gyer-

Egy ideig még várni kell a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat fogászati
szűrőbuszára is

mekmentő Szolgálat
sajnálattal tájékoztatja „Erdély gyermekeit és családjaikat,
valamint az egészségügyben dolgozó
kollégákat, hogy a koronavírus-járvány negyedik hullámára való
tekintettel az önkéntes orvoscsoportjuk
októberre tervezett útját lemondják” – áll a
szolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében.

kat. Egyértelműen nem magunkat
féltjük, hiszen önkénteseink – az
orvostól az asszisztensen át a gépkocsivezetőig – valamennyien be
vannak oltva kétszer is, néhányan
már a harmadik védőoltásukat is
megkapták. Azokat féltjük, akik

nincsenek beoltva” – olvasható a
közleményben.

Az oltásban bíznak
Megjegyzik, vigaszképpen tájékoztatnak mindenkit, hogy természete-

Mikor érdemes restaurálni?

• Restaurálás: igen vagy nem? – erre a szakmai-elvi

kérdésre építették az idei, sorban immár a 21. Erdélyi
Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia programját, tudtuk meg Miklós Zoltántól, az eseményt szervező
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatójától.
KUDELÁSZ NÓBEL
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restaurálás

repmunkára is: a délelőtti szakmai
beszélgetések, prezentációk után a
résztvevők templomokat látogattak,
megnézték a Székelytámadt várban
zajló feltárást, jártak a Jézus-kápolnánál, a Szejkefürdőn álló székely

sen a kapcsolat nem szakadt meg: a
már korábban vizsgált gyerekeket,
a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett, április óta megint
át tudják szállítani Magyarországra, műtétekre. Olyan gyerekeket is
vittek át újból, akiket ugyan a gyer-

Súlyosbodik a járványhelyzet

kapuk restaurálásáról is szerezhettek tapasztalatokat. A konferencia
utolsó két napján kizárólag terepmunka lesz, csütörtökön a Küküllő
menti templomokat látogatják meg,
pénteken pedig a szász vidéken
tesznek tanulmányutat – fűzte hozzá Miklós Zoltán.
A konferencia előadásai
délelőttönként a Szent Istvánteremben zajlottak
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• Katasztrofálisnak nevezte a romániai járványhely-

zetet Klaus Iohannis államfő, miután tegnap közel 15
ezer új fertőzöttről és 331 halálesetről érkezett jelentés.
Megszületett a fokozottan fertőzött településeken szabadtéri maszkviselést előíró rendelet.
ROSTÁS SZABOLCS

M

ég soha nem jegyeztek annyi
koronavírusos halálesetet egy
nap leforgása alatt Romániában,
mint tegnap, amikor 331 halálesetről
érkezett jelentés; ezek közül három
áldozat még szeptemberben hunyt el.
Ez több mint kétszerese az utóbbi két
hét átlagának. A stratégiai kommunikációs csoport (GCS) jelentése szerint
az elhunytak közül 303-an voltak
beoltva koronavírus ellen. A testület
közölte, 14 744 új koronavírusos megbetegedést igazoltak az országban
több mint 70 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán. Miközben
jelenleg 14 569 személyt kezelnek
kórházban Covid-19-cel, 1513-an vannak az intenzív terápián. A Covid-kórházak országszerte megteltek, a súlyos állapotban lévő betegek órákig
várnak a betegfelvételi osztályokon
vagy a mentőautóban, hogy felszabaduljon egy hely az intenzív terápián.

Rendkívül aggasztónak nevezte a járványhelyzet súlyosbodását a román
államfő. Klaus Iohannis tegnap szlovéniai látogatása során úgy nyilatkozott, roppant aggasztják a járványhelyzetről kapott tájékoztatások.
Ezzel egy időben ismét kötelezővé
válik a védőmaszk viselése szabadtéren is minden olyan településen, ahol
az ezer lakosra eső koronavírusos
betegek száma az utóbbi 14
napra számítva meghaladja
a 6-ot. Cseke Attila ügyvivő
egészségügyi miniszter és
Lucian Bode belügyminiszter tegnap írta alá a védőmaszk viselését, a járványügyi szűrést és a kézfertőtlenítést a
veszélyhelyzet ideje alatt kötelezővé
tevő korábbi rendeletet kiegészítő
rendelkezést. Mentesülnek a szabadtéri maszkviselés kötelezettsége alól
azok a személyek, akik magukban
vagy a velük egy háztartásban élőkkel közösen valamilyen tevékenységet végeznek a szabadban, például
sportolnak.

fertőzés

nnek megfelelően több előadás során is azt a kérdést boncolgatták, hogy „egy tárgy vagy
például templombelső esetében
melyik fontosabb, feltárni, visszavezetni azt az eredeti rétegig, vagy
egy későbbi, de funkcionális tárgyi
állapotában őrizni meg” – fogalmazott az intézményvezető. A fórumra
mintegy 70 magyar és román restaurátor érkezett, Magyarországról
főként budapesti egyetemekről, múzeumoktól jöttek előadók – mondta Miklós Zoltán. Szinte minden
szakterületet igyekeztek
lefedni eseti bemutatókkal
is, voltak specifikus esetekről szóló előadások is,
illetve igyekeztek lehetőséget adni
fi atal restaurátoroknak is a bemutatkozásra. Az ötnapos rendezvény
során minden napra jutott idő te-

mekmentő szolgálat önkéntes orvosai nem láttak, de az erdélyi kollégák kérték, hogy egy kivizsgálásra
vagy műtétre szállíthassák át őket.
„Kívánom Erdély és Románia
lakosainak, hogy a lehető legkevesebb megbetegedéssel vészeljék
át az Európába éppen megérkezett
negyedik hullámot, és javaslom
mindenkinek, aki még nem oltatta be magát, hogy a saját,
a családja, a kollégái és a
közösség érdekében minél
hamarabb tegye ezt meg!
Csak tájékoztatásképpen
zárom sajtóközleményünket azzal, hogy az Európai
Unió területén a negyedik hullám miatt újonnan
megfertőződöttek közül a
kórházak intenzív osztályán fekvő
betegeknek csak valamivel több
mint 8%-a olyan, aki korábban
megkapta a védőoltást, és közel
92% az oltatlan: ennél a ténynél
semmi nem mutatja jobban az oltás életmentő fontosságát!” – idézi
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetőjét a
közlemény.

gyermekmentők

„Végtelenül sajnáljuk, hogy a járvány miatt már a harmadik alkalommal vagyunk kénytelenek
lemondani utunkat. Mindenkinek
be kell látnia azonban, hogy intézetről intézetre járva, egyik családból ki, a másikba be, a tevékenységünk esetleg további fertőzések
forrásává válhatna. Mi segíteni
akarunk, és nem veszélyeztetni
az ottani gyerekeket és családjai-
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