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 Erdély-szerte elmaradnak a március 15-ei rendezvények, programokat, előadásokat is lefújnak

A hatósági szigorítást és a közegészség-
ügyi helyzetet fi gyelembe véve az RMDSZ 
nem szervezi meg idén március 15-i töme-
ges köztéri megemlékezéseit – közölte 
tegnap szerkesztőségünkkel a szövetség. 
Az alakulat szerint a legfontosabb az, hogy 
a magyar közösség tagjai biztonságban 
legyenek, egészségüket ne veszélyeztesse 
semmi. Az RMDSZ a továbbiakban azt 
javasolja a magyaroknak, hogy március 15. 
alkalmából egyénileg vagy kiscsoportok-
ban helyezzék el koszorúikat a megem-
lékezőhelyeken, így tesznek a szövetség 
helyi és országos vezetői is. „A koszorúzá-
si időpontokat és annak feltételeit a helyi 
szervezők fogják bejelenteni. A szövetség 
arra kér mindenkit, hogy tartsa be a köz-
egészségügyi előírásokat!” – olvasható a 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közle-
ményben. Elmarad a március 15-i belvá-
rosi ünnepség Kolozsváron is, továbbá a 
Könyv és gyertya díjátadó gála, valamint a 
Csík zenekar koncertje Marosvásárhelyen. 
A koronavírus terjedése jelentette veszély 
miatt nem tartják meg az idei március 15-
ei ünnepségeket az aradi román–magyar 
Megbékélés parkjában sem, ugyanakkor 
a nagyváradi polgármesteri hivatal is 
bejelentette tegnap, hogy elmarad Nagy 
Feró és a Beatrice március 15-ére beha-
rangozott koncertje a megyeszékhely Szent László terén. Az önkormányzatok, politikai alakulatok, társadalmi szervezetek egyébként or-
szágszerte kezdik lemondani vagy elhalasztani a következő időszakra beharangozott, nagy létszámú közönséget igénylő programjaikat. 
A koronavírus terjedése ellen foganatosított óvintézkedésekre tekintettel lefújták az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) Kovásznára 
meghirdetett tavaszi plenáris ülését is, és júniusra halasztották az aradi GastroPan 2020 nemzetközi sütőipari, cukrászati és vendéglá-
tóipari szakmai kiállítást. Számos felsőoktatási intézmény – köztük a kolozsvári orvosi egyetem – felfüggesztette az oktatást, a buka-
resti önkormányzat pedig törölte az általa működtetett kulturális intézmények – például színházak – márciusi előadásait, programjait. 
A Kolozsvári Román Opera a tegnap estére műsorra tűzött A sevillai borbély című előadást fújta le.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) két nagyobb szabadtéri rendezvénnyel készült már-
cius 15-én: Nagyváradon – közösen a Magyar Polgári Párttal –, valamint Marosvásárhelyen. Utóbbi megrendezéséről tegnap lemond-
tak, a váradi rendezvény esetében ezer főre kértek engedélyt, ennek sorsa még nem dőlt el, zajlottak az egyeztetések a hatóságok-
kal. Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke lapunknak elmondta, a tények és lehetőségek ismeretében ma hoznak végső döntést. Sándor 
Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke kérdésünkre közölte: a helyi szervezetek, amelyek kisebb célközönséget érnek el, megtartják 
tervezett programjaikat. (Bálint Eszter, Bede Laura)

LEÁLLT A ROMÁNIA ÉS ITÁLIA KÖZÖTTI LÉGI FORGALOM, KARANTÉNBA HELYEZIK A KORONAVÍRUS SÚJTOTTA ORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐKET

Egymást érik a járványmegelőzési intézkedések
Leállították a légi közlekedést 
Románia és Olaszország között a 
hatóságok, hogy megakadályozzák 
a koronavírus tömeges behurcolá-
sát. Ugyanakkor az önkormányza-
tok, politikai alakulatok, társadalmi 
szervezetek országszerte kezdik 
lemondani vagy elhalasztani a 
következő időszakra beharangozott, 
nagy létszámú közönséget igénylő 
programjaikat.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E gymás után foganatosítják a rendkí-
vüli intézkedéseket a román hatósá-
gok a koronavírus terjedésének meg-

fékezése érdekében. A bukaresti operatív 
törzs leállította a légi közlekedést Romá-
nia és Itália – a koronavírus-járvány által 
leginkább sújtott európai ország – között, 
ahol mintegy egymillió-kétszázezer román 
állampolgár él. A tegnap délben hatályba 
lépett, egyelőre március 23-ig érvényes 
intézkedést vasárnap késő este jelentette 
be Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter. 
Elmondta, a légitársaságokat arra kötele-
zik, hogy a Kínából, Iránból, Dél-Koreából 
vagy Olaszországból átszállással érkező 
román utasaik fi gyelmét felhívják – és 
erről nyilatkozatot is aláíratnak velük –, 
hogy Romániába érkezésük után karan-
ténba kerülnek. Ugyanezen országokból 
Románia átszállással sem fogad idegen 
állampolgárokat. A jelzett országokból 
szárazföldön érkezőkre is – büntetőjogi 
felelősség terhe mellett – karantén vár Ro-
mániában.

A közúti és vasúti határátkelőknél a ha-
zai hatóságok fi gyelmeztetik az említett 
négy országból érkező román állampol-
gárokat, hogy vesztegzárba kell vonulni-
uk a határon levő megye területén, vagy 
pedig egyenesen hazamennek otthoni 
elkülönítés végett. „Minden állampolgár-
nak ki kell töltenie saját felelősségre egy 
nyomtatványt, amelyben szerepel az útvo-
naluk, és a hamis nyilatkozat bűncselek-
ménynek bizonyul” – nyomatékosította 
Vela. Hozzátette, beengedik az országba 
a négy említett országból érkező külföl-
di állampolgárokat is, de azok kötelesek 
karanténba vonulni. Tegnap például az 
Olaszország északi felében fekvő Rimini-
ből érkező autóbusz 46 utasát tartóztatták 
fel, és küldték karanténba a hatóságok 
Nagyváradon.

A koronavírus-válság előtt a román re-
pülőterekre heti 187, menetrend szerinti 
járat érkezett Olaszországból, ezek száma 
az utóbbi időben 72-re csökkent, a gépek 
kihasználtsága is visszaesett. A koronaví-
rus-fertőzés nyomán megalakult bukaresti 
operatív törzs tegnap délutáni ülésén napi-
rendre tűzte az oktatás felfüggesztését a ha-
zai oktatási intézményekben; lapzártánkig 
nem született döntés az ügyben, amelyet Lu-
dovic Orban ügyvivő kormányfő szerint ala-
pos elemzésnek kell megelőznie. Az oktatási 
minisztérium ugyanakkor úgy döntött, hogy 

elhalasztják a megyei és regionális tantárgy-
versenyeket és a sportvetélkedőket. A szak-
tárca a későbbiekben fogja közölni, meddig 
marad érvényben az intézkedés. A hatósá-
gok vasárnap március 31-ig betiltottak min-
den rendezvényt, amelyen több mint ezren 
vesznek részt, a kisebb rendezvényekről a 
helyi hatóságok döntenek.

Az országban eddig nyolc megyében és 
Bukarestben 15 embernél mutatták ki a 
koronavírust, közülük ötöt már gyógyul-
nak nyilvánítottak. A járványügyi vizsgá-
lat valamennyi esetnél kimutatta, hogy 

a fertőzést – közvetve vagy közvetlenül – 
Olaszországból kapták el. Az operatív törzs 
már korábban bejelentette, hogy a fertőzés 
terjedésének megfékezése érdekében Ro-
mániában felfüggesztik az oktatást min-
den olyan tanintézetben, ahol valamely 
diáknál vagy tanárnál kimutatják a koro-
navírust. Az országban jelenleg 27 embert 
tartanak megfi gyelés alatt intézményesített 
karanténban, 12 789-et pedig otthonában 
szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek 
vissza Romániába, ahol már megjelent a 
koronavírus-fertőzés.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben Olaszországban 24 óra alatt 
133-mal, 366-ra nőtt a tüdőgyulladást 

okozó új koronavírus halálos áldozatainak 
száma, a fertőzötteké pedig 7375-re nőtt, 
óriási a szigor a karantén alá vont terüle-
teken. Az autósztrádákon, vasútállomáso-
kon és repülőtereken is ellenőrizni fogják 
a rendkívüli egészségügyi készültség alá 
vont észak-olaszországi térségekből ki- és 
belépni akaró személyeket – egyebek közt 
ezt írja elő az olasz belügyminiszter vasár-
nap este nyilvánosságra hozott rendelete.

Kizárólag indokolt munkavégzés vagy 
egészségügyi okok miatt hagyhatják el az 

ott élők Lombardia tartomány és annak a 
további 15 észak-olaszországi megyeszék-
hely városnak a térségét, amelyekben a 
római kormány vesztegzárat rendelt el. Az 
érintett területekre belépni is csak hason-
ló indokokkal lehet. Az országutakon és 
autósztrádákon a városi rendőrség, a szt-
rádarendőrség és a csendőrség állíthatja 
meg és ellenőrizheti az autósokat, esetleg a 
sztrádakapuknál is. A vasútállomásokon a 
vasúti rendőrségnek kell felmutatni az en-
gedélyezett ki- és belépési kérvényt.

Velence városában a tengerjáró hajók-
kal érkezők nem szállhatnak le a fedél-
zetről. Az intézkedéseket megszegők leg-
alább 200 eurós bírságot, valamint három 

hónapig terjedő börtönbüntetést kockáz-
tatnak. A Covid-19 vírus okozta járvány 
terjedésének megállítására bevezetett in-
tézkedések a tízmillió lakosú Lombardia 
tartományt és 15 másik észak-olaszországi 
várost érintenek.

 Eközben a South China Morning Post 
(SCMP) hongkongi lap internetes oldalán 
tegnap arról írt: legalább júniusig tarthat 
az új típusú koronavírus-járvány terje-
dése világszerte Kína vezető légzőszervi 
betegségekkel foglalkozó szakértője sze-
rint. Csung Nan-san – aki a 2002–2003-as 
súlyos akut légzőszervi szindróma járvá-
nyának (SARS-) idején is kulcsszerepet 
játszott Kínában a vírus terjedése elleni 

küzdelemben – előrejelzése alapján azt 
tanácsolta a hatóságoknak, erősítsék meg 
az egészségügyi ellenőrzéseket a határát-
kelőkön, és vezessenek be karanténintéz-
kedéseket a járvány sújtotta területekről 
beutazóknak. Eközben Franciaországban 
nyolc újabb áldozattal az új koronavírus 
okozta megbetegedés halálos áldoza-
tainak száma 19-re emelkedett, a diag-
nosztizált fertőzöttek száma pedig vasár-
nap meghaladta az ezret.  Olivier Véran 
egészségügyi miniszter a találkozó után 
bejelentette, hogy a hatóságok betiltanak 
minden olyan rendezvényt, amelyen ezer 
embernél több venne részt. Magyarorszá-
gon kilencre nőtt a fertőzöttek száma. 

Kemény szigort léptettek érvénybe a lezárt olasz területeken

Idén lemondják a március 15-ei ünnepségeket, legfeljebb koszorúzásra lesz lehetőség




