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 » Intézményes karanténba vagy 
otthoni vesztegzárba kerülnek 
hazatérésük esetén az Olaszor-
szágban élő román állampolgárok.

AZ OKTATÁS FELFÜGGESZTÉSÉVEL ÉS AZ OLASZORSZÁGBÓL ÉRKEZŐK KARANTÉNBA HELYEZÉSÉVEL VÉDEKEZNEK A KORONAVÍRUS ELLEN

Bezárt tanintézetek, korlátozzák a közlekedést
Legkevesebb március 23-áig zárva 
tartanak az oktatási intézmények Ro-
mániában a koronavírus-járvány meg-
előzése érdekében. Hasonló okokból 
felfüggesztették a hatóságok az Olasz-
ország és Románia között vasúti és 
közúti személyszállítási tevékenységet 
folytató társaságok tevékenységét, 
megelőzendő, hogy a kórt tömegesen 
behurcolják az országba.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K iterjesztették a román hatóságok a 
koronavírus terjedésének megféke-
zése érdekében foganatosított intéz-

kedéseket, ennek megfelelően mától tíz 
napig szünetel a tanítás a hazai oktatási 
intézményekben. A koronavírus Európába 
való átterjedése után létrejött bukaresti 
operatív törzs hétfői, több mint négyórás 
ülését követően Ludovic Orban ügyvivő 
kormányfő elmondta, az óvodák és isko-
lák március 11. és 22. között, nyolc oktatá-
si nap erejéig függesztik fel tevékenységü-
ket. Az intézkedés hatályát ugyanakkor a 
következő napokban a vírus terjedésének 
függvényében meghosszabbíthatják.

Jelen kell lenniük az iskolákban
a pedagógusoknak
Monica Anisie oktatási miniszter közölte, a 
korlátozás az állami oktatási intézménye-
ken kívül a magánkézben lévő tanintéze-
tekre, továbbá az iskolán kívüli tevékeny-
ségekre és az aft er school programokra is 
vonatkozik; mintegy hárommillió gyermek 
érintett. A felsőoktatási intézményekre 
azonban nem; az egyetemek autonómiá-
juknak megfelelően dönthetnek az oktatás 
felfüggesztéséről. (Ez számos esetben már 
megtörtént, bezárta kapuit többek között a 
marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem, valamint a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem is.) A tárcavezető 
elmondta, a fejlemények függvényében 
döntenek arról, hogy miként pótolják majd 
be az elmaradt órákat. Az oktatási tárca il-
letékesei a megyei főtanfelügyelőkkel foly-
tatott tegnapi távértekezleten közölték, a 
pedagógusok bérezése nem változik az új 
körülmények közepette, és márciusra teljes 
fi zetésre jogosultak az alkalmazottak. Csak 
az iskolaigazgatóknak kiküldött minisztéri-
umi körlevélből derült ki azonban, hogy a 
„kényszervakáció” idején a pedagógusok-
nak be kell járniuk az iskolába, a kisegítő 
személyzet tagjainak pedig normális mun-
kaprogram szerint kell dolgozniuk. Felfüg-
gesztik, és későbbi időpontra halasztják a 

próbaérettségiket és a próba-képességvizs-
gákat, az előkészítő osztályokba történő, 
jelenleg online zajló beiratkozás időtarta-
mát egy héttel meghosszabbítják az oktatá-
si intézmények újranyitása után. Az oktatá-
si tárca arról tájékoztatta a pedagógusokat, 
hogy különböző online platformokon és a 
WhatsApp üzenetküldő alkalmazás útján 
is tarthatnak órákat a diákoknak a kény-
szerszünet idején, de ez nem kötelező.

Ludovic Orban szerint megelőző intézke-
désről van szó, meg akarják óvni a gyerme-
keket a fertőzés veszélyétől. Az ügyvivő mi-
niszterelnök azzal indokolta a lépést, hogy 
a bukaresti kormányzat értesülései szerint 
a következő napokban nagyon sokan érkez-

nek majd Romániába a koronavírus által 
érintett olaszországi régiókból. „Informá-
cióink szerint nagyon sokan vannak, akik 
amint értesültek a média útján Lombardia 
tartomány lezárásának lehetőségéről, ösz-
szecsomagoltak, és elindultak Románia 
felé, még mielőtt erről hivatalosan döntött 
volna az olasz kormány” – magyarázta Or-
ban. Az operatív törzs tagjai közül többen 

– köztük Raed Arafat belügyminisztériumi 
államtitkár és Victor Costache egészség-
ügyi miniszter – arra tett javaslatot, hogy 
a tanintézeteket zárják be legkevesebb az 
ortodox húsvétig, április 19-éig.

Távol tartanák az itáliai románokat
Tegnapi hatállyal felfüggesztették Olaszor-
szág és Románia között a vasúti és közúti 
személyszállítási tevékenységet folytató 
társaságok tevékenységét egészen márci-
us 31-éig. A tegnap déltől érvényes intéz-
kedés a menetrend szerinti, az alkalmi és 
a különleges járatokra egyaránt érvényes. 
Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter kö-
zölte, az Itália területén áthaladó autó- és 
mikrobuszok, valamint vonatok személy-
zete köteles arról tájékoztatni a román 
állampolgárokat, hogy intézményes ka-
ranténba vagy otthoni vesztegzárba kerül-
nek hazatérésük esetén. Hasonlóképpen 
a vasúti társaságoknak kötelességük tájé-
koztatni a külföldi állampolgárokat, hogy 
ha átszállással érkeznek Olaszországból, 
nem engedik be őket Románia területére. 
Egyúttal arra kötelezik a tömegközleke-
dési vállalatokat, hogy gyakran fertőtle-
nítsék a járművek kapaszkodóit, kilin-
cseit, a bevásárlóközpontokat pedig arra, 
hogy kerüljék el a torlódások kialakulását 
a pénztáraknál, és gyakran fertőtlenítsék 
a korlátokat, kilincseket, a bevásárlóko-
csik fogantyúit. Az operatív törzs arról is 
döntött, hogy a 200 fő alatti rendezvények 
a közegészségügyi igazgatóságok engedé-
lye nélkül is megtarthatók. Mint ismeretes, 
a hatóságok hétfőn leállították a légi köz-
lekedést Románia és Itália között, a repü-
lőjárattal Kínából, Iránból, Dél-Koreából 

vagy Olaszországból átszállással érkező 
román utasok pedig Romániába érkezé-
sük után karanténba kerülnek.

Egyébként a román határrendészet pa-
rancsnokának tegnapi tájékoztatása sze-
rint február 23-ától mostanáig több mint 
negyvenezren érkeztek Olaszországból 
vagy Itália érintésével Romániába, közülük 
több mint 34 ezren román állampolgárok. 
Ioan Buda elmondta: a kínai vagy Kínából 
érkezett személyeket január 26-a óta veszik 
nyilvántartásba, ez idő alatt 2580-an érkez-
tek Kínából, Hongkongból vagy Makaóból.

Nyomkövető az elkülönítetteknek
Közben az egészségügyi minisztérium azt 
tervezi, hogy nyomkövetőkkel és Holter-ké-
szülékkel látja el a koronavírus gyanúja 
miatt otthoni vesztegzár alatt tartózkodó 
polgárokat. Nelu Tătaru, a tárca állam-
titkára tegnap úgy nyilatkozott, hogy a – 
szívből érkező elektromos jeleket rögzítő 
– Holterek segítségével az egészségügyi 
hatóságoknak módjukban áll majd követni 
az elkülönítőben lévő páciensek egészségi 
állapotát, testhőmérsékletük alakulását. 
„A nyomkövető karperecek segítségével 
ugyanakkor állandóan követni tudjuk az 
érintettek hollétét, és kiderül, hogy otthon 
tartózkodnak-e, vagy össze-vissza mász-
kálnak a plázában vagy a piacon” – fogal-
mazott Nelu Tătaru. Hozzátette, ezeket a 
készülékeket a nagy agglomerációra tekin-
tettel egyelőre Bukarestben készülnek be-
vetni, később pedig kiterjesztenék az egész 
országra. A hatóságoknak jelenleg 350 
nyomkövető karperec áll a rendelkezésére, 
a következő hetekben pedig közel három-
ezret kívánnak beszerezni.

Az egyelőre tizenegy napos kényszervakáció idején kötelező módon fertőtleníteni kell az üresen maradt osztálytermeket

Rugalmasságot várnak a munkáltatóktól

Violeta Alexandru munkaügyi miniszter a munkaidő-beosztás rugalmasabbá tételét 
javasolja ama szülők esetében, akiknek nincs kire hagyniuk gyerekeiket. Erről annak 
kapcsán nyilatkozott a tárcavezető, hogy mától március 22-éig bezárják az iskolákat és 
óvodákat a koronavírus terjedésének fékezése érdekében. A miniszter Facebook-be-
jegyzésében azt írta, az embereknek jelen helyzetben pontos útmutatásra van szüksé-
gük, ezért arra kérte a tárca illetékeseit, „kerüljék a bikkfanyelvet”, és adjanak világos, 
egyértelmű válaszokat az érintettek részéről érkező kérdésekre. „Külön foglalkozunk 
majd internetes oldalunkon az ezzel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekkel és vála-
szokkal. Javasoljuk a munkaidő-beosztás rugalmasabbá tételét azon szülők esetében, 
akiknek nincs kire hagyniuk gyermekeiket” – áll Violeta Alexandru bejegyzésében. 
Ezzel egy időben körlevélben szólította fel a belügyminisztérium az állami és magánin-
tézményeket, mérlegeljék annak lehetőségét, hogy alkalmazottaik egy része otthonról 
dolgozhasson. Egyébként a képviselőház holnap döntéshozó kamaraként elfogadhatja 
azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében a munkavállaló szülő szabadságot vehet 
ki, hogy otthon maradhasson gyerekével, ha az iskolában kényszerszünet van.

Huszonötre emelkedett a megbetegedések száma

Nyolc újabb koronavírusos megbetegedést jelentettek tegnap a hatóságok, ennek 
következtében 25-re emelkedett a fertőzöttek száma Romániában; a kór megjelenése 
óta ez a legnagyobb növekedés 24 óra leforgása alatt. Mind a nyolc fertőzéses esetet 
Bukarestben diagnosztizálták, ahol ezáltal 11 beteget tartanak nyilván. A stratégiai 
kommunikációs törzs közölte, hogy az új fertőzöttek közül öten korábbi betegek 
kontaktjai, míg hárman nemrég tértek haza Izraelből, Németországból és Nagy-Bri-
tanniából. Az országban jelenleg 52 embert tartanak megfi gyelés alatt intézményesí-
tett karanténban, 11 235-öt pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből 
tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.
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