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AZ ÉJSZAKAI KĲ ÁRÁSI TILALOM CSAK HAT EZRELÉKET MEGHALADÓ FERTŐZÖTTSÉGI ARÁNY ESETÉN LÉP ÉLETBE

Javították a hibát Hargita megyében
Felháborodást váltott ki, hogy míg az 
országos rendelkezések szerint a hét-
végi éjszakai kijárási tilalom csak a 
hat ezreléket meghaladó fertőzöttsé-
gi arány esetén lép érvénybe, Hargita 
megyében már négy ezrelék fölött 
elrendelték a korlátozást kedden. 

» ISZLAI KATALIN

F élreértések sorozatát indította el a 
Hargita Megyei Vészhelyzeti Bizott-
ság kedden közzétett, 74-es számú 

határozata, amelyben a települések fer-
tőzöttségi mutatóit és az érvényben lévő 

korlátozásokat nevesítették. A dokumen-
tum 53. pontjában úgy fogalmaztak, hogy 
azokon a településeken, amelyeken a 
fertőzöttségi arány 4 és 7,5 ezrelék között 
alakul, érvénybe lép a hétvégi kijárási ti-
lalom. Ennek alapján Székelyudvarhely 
önkormányzata közleményt adott ki, 

amelyben értesítette a lakosságot a pén-
teken, szombaton és vasárnap betartandó 
éjszakai kijárási korlátozásról. A hírt a saj-
tó is közölte, szerda estére viszont a téma 
valósággal „felrobbantotta” a közösségi 
médiát, miután Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke élő bejelentkezés-
ben félretájékoztatással gyanúsította meg 
a hírt közlőket, közöttük a székelyudvar-
helyi polgármesteri hivatalt. Az országos 
rendelkezések ugyanis az úgynevezett 
sötétvörös forgatókönyvet, és az ezzel járó 
hétvégi kijárási tilalmat csak hat ezrelék 
fölött rendelik el, így érthetetlen volt, hogy 
Hargita megyében miért lépett életbe már 
négy ezreléknél. Csütörtök reggelre aztán 
kiderült, hibázott a megyei vészhelyzeti 

bizottság, amelynek egyébként Borboly 
Csaba is tagja. A kedden kiadott döntés 53. 
pontját javították, így már Hargita megyé-
ben is csak azokon a településeken lép ér-
vénybe a hétvégi kijárási tilalom, amelye-
ken a fertőzöttségi arány 6 és 7,5 ezrelék 
között alakul (a korlátozás az oltottakra 
nem vonatkozik). A székelyudvarhelyi ön-
kormányzat videóbejegyzésben értesítette 
a lakosságot a hibáról, annak javításáról 
és a helyes előírásokról. Kiemelték ugyan-
akkor, hogy a városháza a hozzájuk eljut-
tatott hivatalos döntés alapján adta ki ko-
rábbi tájékoztatását, ezért „elutasítanak 
minden olyan vádat, ami félretájékozta-
tással, vaklármakeltéssel igyekezett őket 
rossz színben feltüntetni”.

» Félreértések sorozatát 
indította el a Hargita Megyei 
Vészhelyzeti Bizottság kedden 
közzétett, 74-es számú határoza-
ta, amelyben a települések fertő-
zöttségi mutatóit és az érvényben 
lévő korlátozásokat nevesítették.

» KORPOS ATTILA

A magyar kormány támogatásának kö-
szönhetően jutott el Csíkszeredába egy 

széles körben elterjedt, a koronavírus ellen 
hatékonynak bizonyult gyógyszerkészít-
mény. A csütörtöki átadáson Magyarország 
csíkszeredai főkonzulátusának képviselete 
volt jelen, a készítményből pedig a térség 
kórházai is fognak részesülni. Az adomány-
ként érkezett ezer doboz Favipiravir készít-
mény összértéke 200 ezer lej, vagyis 40 ezer 
euró. A gyógyszerátadó sajtóeseményen 
Tóth László főkonzul kihangsúlyozta, hogy 
Romániában és a Székelyföldön is egyre 
súlyosabb a helyzet a világjárvány miatt. 
Reméljük, hogy sok, súlyos állapotban 
levő székelyföldi ember gyógyulását fogja 
segíteni ez a szállítmány. „Bárcsak ne kel-
lenének ilyen jellegű segítségek, de látszik, 
hogy nehéz helyzetben van az egészség-
ügy” – közölte. A főkonzul az oltás felvéte-
lének fontosságát is hangsúlyozta, hiszen – 

mint mondta – jelenleg csak ezen a módon 
fékezhető meg a járvány terjedése. A főkon-
zul megragadta az alkalmat és köszönetet 
mondott az egészségügyi dolgozóknak.

Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház menedzsere köszönetet 
mondott a múlt héten átvett öt hordozha-
tó lélegeztetőgép és a most érkezett szál-
lítmány kapcsán is. „Mivel az adomány a 
székelyföldi közösséget szolgálja, a gyógy-
szeradag felét szét fogjuk osztani a térség 
többi kórházai között, természetesen az 
igényeknek és a készleteknek megfelelően. 
Mi is örülnénk, ha nem lenne szükség ilyen 
adományokra, de sajnos a betegek száma 
egyre nő” – tudatta. Közölte, hogy a szállít-
mány több mint ezer koronavírusos beteg 
kezelését teszi lehetővé, az adomány pedig 
biztonságot jelent az egészségügyi intézmé-
nyek számára. Jelenleg 138 koronavírusos 
beteget ápolnak Csíkszeredában, 109 sú-
lyos állapotban van, és oxigénes légzéstá-
mogatásra szorul. A beutalt páciensek 80 

százaléka nem volt beoltva. A kormány sür-
gősségi rendelettel múlt héten hagyta jóvá, 
hogy a betegség enyhébb formáiban szen-

vedő Covid-pácienseknek a járóbeteg-szol-
gáltatáson keresztül, otthoni kezelésre fel 
lehessen írni a Favipiravir gyógyszert.

Magyarországi gyógyszerszállítmány koronavírusosok számára
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Tóth László csíkszeredai magyar főkonzul a védőoltás fontosságát is hangsúlyozta




