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VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY: EGYET MOND A KORMÁNYHATÁROZAT ÉS A PREFEKTUS, MÁST TAPASZTALNI A VALÓSÁGBAN

Csiki-csuki a digitális és a papíralapú igazolással
Bár a szigorúbb korlátozásokról
rendelkező kormányhatározat az uniós, digitális Covid-igazolvány megkövetelését írja elő, az intézmények
eltérően alkalmazzák az előírásokat,
és – egyébként helyesen – elfogadják
a papíralapú oltási igazolást is.

Egyre több a bírság

T

ovább tart a frissen hatályba lépett
járványügyi szigorítások körüli fejetlenség. Romániában hétfőtől
csakis védettségi igazolvánnyal szabad
ügyfélként belépni a nyilvános zárt terekbe – kivéve például az élelmiszerboltokat, gyógyszertárakat, postahivatalokat,
bankokat –, és a vonatkozó, a Hivatalos
Közlönyben napvilágot látott kormányhatározat azt írja elő, hogy ez kizárólag
az uniós, digitális zöldigazolvány alapján
történhet. Az EU-ban idén júliusban bevezetett, QR-kóddal ellátott Covid-útlevél azt
igazolja, hogy birtokosát beoltották koronavírus ellen, felgyógyult a Covid–19-ből,
vagy negatív teszteredménnyel rendelkezik. A román kormány határozata kimondja: ama országok polgáraitól fogadnak el
ettől eltérő, papíralapú vagy digitális okmányt, ahol nem bocsátanak ki uniós védettségi igazolványt.

„El kell hinnem neki”

Ehhez képest terepen más a gyakorlat,
egyes helyeken ugyanis elfogadják az egyszerű oltási igazolást is, máshol viszont
nem. Tettünk néhány próbát tegnap, és
kiderült, a kolozsvári polgármesteri hivatalba – a lakosság-nyilvántartónál és
az adóosztályon egyaránt – bebocsátást
nyertünk az oltóközpontnál kibocsátott,
papíralapú igazolás alapján, azzal a kikötéssel, hogy itt a személyi igazolványunkat is felmutattuk. „Ez bizonyítja igazán,
hogy valaki be van oltva. Ha nekem valaki
telefonon felmutat egy digitális igazolványt, el kell hinnem neki, hogy valóban
az övé” – magyarázta a városháza biztonsági őre. Éttermeknél azonban más a
helyzet. A Mátyás király szülőháza előtt
működő vendéglő pincérnője udvariasan
elutasított, mondván: hétfőn azt az utasítást kapták a hozzájuk is kiszálló rendőröktől, hogy csakis az uniós igazolvány
alapján engedhetik be a vendégeket. Egy
másik étteremnél elmondták, hivatalosan
csak a digitálist kellene figyelembe vegyék, de elfogadják a papíralapú, QR-kód
nélküli oltási papírt is, rendelhetünk. Míg
egy harmadiknál közölték: ők papíron is
„elhiszik”, hogy valaki oltott, átesett a fertőzésen vagy negatív a tesztje. „Nálunk is

Egyes helyeken elfogadják a papíralapú igazolást, máshol a Covid-igazolványt kérik

jártak a rendőrök, de nem mondták, hogy
csak a digitális Covid-útlevél elfogadható,
csak a távolságtartási és a kapacitásra vonatkozó szabályok betartására hívták fel
a figyelmünket” – tudtuk meg az étterem
vezetőjétől. Aki természetesnek gondolja
az oltási papír alapján történő bejárást,
hiszen – főleg idősek esetében – sokan
oltottak ugyan, de nem rendelkeznek
internettel, elektronikus postafiókkal,
okostelefonnal, így nehéz beszerezniük az
uniós zöldigazolványt. (Az már szóra sem
érdemes, hogy ez kék-sárga színű...).

Tasnádi: a törvény egyértelmű

„A kormányhatározat előírja, hogy a polgároknak kell legyen uniós digitális Covid-igazolványuk, ahogy azt is leszögezi,
hogy milyen applikációval lehet a QR-kódot leolvasni. Azt nem tudom, hogy a gyakorlatban hogyan működik, de a törvény
egyértelműen előírja, hogy mivel és mit kell
beszkennelni” – jelentette ki a Krónikának
Tasnádi István Szilárd Kolozs megyei prefektus, mikor arról kérdeztük, hogy elfogadják-e az oltási papírt az uniós Covid-útlevél helyett a vásárolni szándékozóktól.
Hozzátette, ezt nem csak okostelefonon lehet felmutatni, hanem kinyomtatva, papírformátumban is, de önmagában a QR-kód
is elegendő. „Bár ezt nem ajánlom, hiszen
jó lenne, ha a név is szerepelne mellette” –
fogalmazott Tasnádi.
A jogász végzettségű kormánymegbízott szerint ezzel ki lehet szűrni a csalásokat, ugyanis a zöldigazolvány ellenőrzése a jóhiszeműség elvén alapszik. Az
őrző-védők, pincérek, eladók csak a Covid-útlevelet kérhetik, a személyazonossági iratokat csak a rendőrség, csendőrség követelheti. A beléptetést ellenőrző
alkalmazottak így csak a Covid-útlevelen

szereplő nevet, születési dátumot látják,
ennek alapján szúrhat szemet, ha valaki csal, például, egy 1940-ben született
személy egy 18 éves igazolványát mutatja
be. Ha fennáll a csalás gyanúja, megtagadják tőle a belépést, de a rendőrségnek
is jelezni kell az esetet. A csaló egyrészt

»

A kolozsvári polgármesteri
hivatalba bebocsátást nyertünk
az oltóközpontnál kibocsátott,
papíralapú igazolás alapján is.

identitáslopással vádolható, ami bűncselekménynek minősül. De a járvány leküzdésére tett erőfeszítések meghiúsításával
is vádolhatják, így mindenképp bűnvádi
eljárás indul ellene. Azok pedig, akik Covid-útlevél nélkül közlekednek éjszakai
kijárási tilalom idején, vagy megszegik
az egyéb járványügyi korlátozásokat,
500–2500 lejre bírságolhatók.
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Azok a kereskedelmi egységek, melyek
elmulasztják a Covid-útlevél ellenőrzését, 1000–5000 lejes bírságra számíthatnak, mondta Tasnádi István Szilárd.
A rendőrök és csendőrök alkotta vegyes
csapatok folyamatosan ellenőriznek, ez
a prefektus szerint a bírságokból begyűlt
összegen is látszik, az elmúlt napokban
jelentősen megugrott. Hétfőn például
7200 lejre bírságoltak a rendvédelmi hatóságok, míg a hétvégén volt, mikor a
napi 20 ezer lejt is elérte. Elsősorban arra
kérte a rendvédelmi szerveket, hogy azokra a helyszínekre szálljanak ki, ahol fennáll a csalás gyanúja. „De bármit ellenőrizhetnek és szankcionálhatnak, amit a
törvény előír” – mondta Tasnádi. A kormány területi képviselője arról is beszámolt, hogy bár Kolozsváron apad az új
fertőzöttek száma, még messze a csökkenés, egyelőre még tetőzés sincs, hétfőn
a gyorstesztek 30 százaléka pozitív lett.
Kérdésünkre a kormánymegbízott elmondta, hogy a kórházakban már akad
egy-egy szabad hely a Covid-betegeknek szánt intenzív osztályokon, és nem
kellett újabb pácienseket külföldre
szállítani. „Jelenleg négy szabad helyünk van, 77 pedig foglalt” – mondta.
Az elhalálozások száma is csökkenni
látszik, hétfőn 10 Covid-halott volt a
megyében (valamennyien oltatlanok).
„Minden jel arra utal, hogy mielőbbi
oltakozásra van szükség, legalább a beutalás veszélyét csökkentsük” – jelentette ki a prefektus. Az oltást igénylők
száma is nő, mondta, hétfőn 5500 volt,
ami rekordszámnak számít, és 70%-uk
az első adag vakcinát kapta. Korábban
30–40% volt az arányuk, mára megfordult, mutatott rá a prefektus, aki
szerint főleg a kolozsvári autós oltóközpont népszerű. Vidéken is igyekeznek
minél több embert beoltani, sokszor
szó szerint házhoz viszik az oltást.

Kivonják magukat az oltási kampányból az orvosok?
Az orvosok többsége nem vállal nyilvános szerepet az oltás népszerűsítésében –
kifogásolta tegnapi sajtótájékoztatóján Ráduly István Kovászna megyei prefektus. Ez
gond, vélekedett a kormánymegbízott, mert hagyják, hogy néhány rendszer- és oltásellenes orvos „szétverje” a szerinte jól megszervezett oltási kampányt. „Szakmai
ügyekben az orvosoknak kellene érvelniük, óriási egyéni és kollektív felelősségük
van abban, hogy idáig jutottunk” – közölte Ráduly. „Nem tudom felfogni, hogy az emberek miért annak az egy-két orvosnak hisznek, akik az orvostudományt megtagadva
oltásellenes propagandát folytatnak, és azt sem értem, miért tűrik meg ezeket állami
ﬁzetésen. Aki ellene megy a hivatalos egészségügyi politikának, menjen magánpraxisba, ne az állam pénzén folytasson kampányt az állam célkitűzéseivel szemben” –
szögezte le. Rámutatott, Kovászna megyében két hónapja még 15 aktív koronavírusos
eset volt, ma már több mint ezer. Októberben húsz százalékkal nőtt a fertőzéshez
köthető elhalálozások száma, és a helyzet folyamatosan romlik. Háromszéken a
járvány kezdete óta több mint 400 személy halt meg Covid–19-ben. (Biró Blanka)

