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Mégsem lesz kijárási tilalom

Javították a hibát: a kijárási tilalom csak hatezrelékes fertőzöttség fölött lép életbe
a sajtó is közölte, szerda estére tésük vitatott 53. pontját javították,
• Hatalmas felháborodást váltott ki szerda este, hogy míg az országos rendelkezé- hírt
viszont a kérdés valósággal felrobígy már Hargita megyében is csak
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élreértések sorozatát indította
el a Hargita Megyei Vészhelyzeti Bizottság legfrissebb, kedden

közzétett, 74-es számú határozata,
amelyben a települések fertőzöttségi
mutatóit és az érvényben lévő korlátozásokat nevesítették. A dokumentum 53. pontjában úgy fogalmaztak,
hogy azokon a településeken, amelyeken a fertőzöttségi arány 4 és 7,5

ezrelék között alakul, érvénybe lép a
hétvégi kijárási tilalom. Ennek alapján Székelyudvarhely önkormányzata közleményt adott ki, amelyben
értesítette a lakosságot a pénteken,
szombaton és vasárnap betartandó éjszakai kijárási korlátozásról. A

Hibáztak, javították. A sötétvörös forgatókönyv Hargita
megyében is csak hat ezreléket
meghaladó fertőzöttségi arány
esetén lép életbe
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bantotta a közösségi médiát, miután
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke élő bejelentkezésben
félretájékoztatással gyanúsította meg
a hírt közlőket, köztük a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalt.

Tévedés történt
Az országos rendelkezések ugyanis a
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 dön-

azokon a településeken lép érvénybe a hétvégi kijárási tilalom, amelyeken a fertőzöttségi arány 6
és 7,5 ezrelék között alakul
(a korlátozás az oltottakra
nem vonatkozik). A délelőtt
folyamán aztán a székelyudvarhelyi önkormányzat
videóbejegyzésben értesítette a lakosságot a hibáról, annak javításáról és a
helyes előírásokról. Kiemelték ugyanakkor, hogy a városháza a
hozzájuk eljuttatott hivatalos döntés
alapján adta ki korábbi tájékoztatását, ezért „elutasítanak minden olyan
vádat, ami félretájékoztatással, vaklármakeltéssel igyekezett őket rossz
színben feltüntetni”.

kijárási tilalom

sek szerint a hétvégi kijárási tilalom csak a hat ezreléket meghaladó fertőzöttségi
arány esetén lép érvénybe, Hargita megyében már négy ezrelék fölött elrendelték ezt
a korlátozást. Mint kiderült, tévedés állt a háttérben, a Hargita Megyei Vészhelyzeti
Bizottság csütörtök reggelre javított legfrissebb határozatán.

Hargita megye is „bepirosodott”
16 383 új koronavírusos megbetegedést igazoltak tegnap Romániában,
ahol 303, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés, velük 40 765-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe
hozható halálesetek száma. Országszerte 17 610 személyt kezelnek
kórházban Covid-19-cel, 1727-en intenzív terápiás ellátásra szorulnak.
Hargita megyében 148 új koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap,
emellett két újabb haláleset is történt, így a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások száma 568-ra emelkedett. A csíkszeredai,
székely udvarhelyi, gyergyószentmiklósi és maroshévízi kórházakban
kezelés vagy megfigyelés alatt állók száma 323. Ezer lakosra 3,06 igazolt
fertőzés jut a térségben az elmúlt tizennégy nap adatai alapján, ami azt
jelenti, hogy Hargita megye is „bepirosodott”.

Fontos gyógyszeradomány a koronavírusos betegeknek

E

az egészségügy” – közölte. Az elöljáró
is kitért az oltás felvételének fontosságára, hiszen, mint mondta, jelenleg
csak ezen a módon fékezhető meg a
járvány terjedése. A főkonzul egyúttal
megragadta az alkalmat és köszönetet
mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik most vannak a legnagyobb
terhelés alatt. Az ezer doboz Favipiravir készítmény összértéke 200 ezer lej,
vagyis 40 ezer euró.

Máshová is jut
Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórház menedzsere köszönetet mondott a múlt héten átvett
öt hordozható lélegeztetőgép és a

most érkezett szállítmány kapcsán
is, amelyek ugyanazon adománycsomagot képezték. „Mivel az adomány
a székelyföldi közösséget szolgálja, a
gyógyszeradag 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 csak nő” – tudatta. Közölte, a szállítmány több mint ezer
koronavírusos beteg kezelését teszi lehetővé, az adomány pedig biztonságot
jelent az egészségügyi intézmények
számára. Mint megtudtuk, jelenleg
138 koronavírusos beteget ápolnak
Csíkszeredában, akik közül 109-en

súlyos állapotban vannak és oxigénes
légzéstámogatásra szorulnak. A beutalt páciensek 80 százaléka nem volt
beoltva.

Mit kell tudni a gyógyszerről?
Az általunk megkérdezett gyógyszerész szerint a tabletta formájában adható Favipiravir azokban a sejtekben
fejti ki leginkább hatását, amelyekbe
a fertőzés bejutott. „Tulajdonképpen
meggátolja a vírus szaporodását. Széles skálájú antivirális szer, amely az
RNS-típusú vírusokkal szemben lett
kifejlesztve. Korábban influenzás tünetek kezelésére használták, de hatásosnak bizonyult a koronavírussal

szemben is. Szedése csak több nap
vagy akár egy hét után fejti ki hatását, de fontos, hogy a betegség korai
szakaszában már elkezdődjön a kezelés” – mondta. A román kormány
sürgősségi rendelettel múlt
héten hagyta jóvá, hogy a
betegség enyhébb formáiban szenvedő pácienseknek
a járóbeteg-szolgáltatáson
keresztül otthoni kezelésre
fel lehessen írni a Favipiravir
gyógyszert. Patikákban egyelőre nem kapható a kisebb és nagyobb
kiszerelésben is forgalomba került
készítmény, az ötven tablettás doboz
pedig több mint 400 lejbe kerül(ne).
Korpos Attila

adomány

ljutott Csíkszeredába a koronavírus ellen hatékonynak
bizonyult Favipiravir gyógyszerkészítmény. A magyar kormány adományát Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezetője adta át;
a készítményből a térség kórházai is
fognak részesülni.
Tóth László főkonzul jelezte, Romániában és Székelyföldön is egyre
súlyosabb a helyzet a világjárvány
miatt. „Reméljük, hogy sok, súlyos
állapotban lévő székelyföldi ember
gyógyulását fogja segíteni ez a szállítmány. Magyarország mindig segíti
a határon túli magyarokat. Bárcsak
ne kellenének ilyen jellegű segítségek,
de látszik, hogy nehéz helyzetben van

