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 Fellázadtak a karantén ellen az aradiak

A rendőrségnek kellett közbelépnie csütörtök délután Aradon, miután helyi lakosok tilta-
kozásba kezdtek, amiért az utcájukban működő panziót karanténhelyiséggé alakították. 
A panzióban csütörtökre virradóra helyezték el az első személyeket, akiket a határátkelő-
től irányítottak oda. A lakosok a karhatalmi erők gépkocsĳ ai láttán jöttek rá, hogy karan-
ténközpontot létesítettek utcájukban, és nem értenek egyet azzal, hogy egy sűrűn lakott 
negyed közepén hozzanak létre vesztegzárat. Attól tartanak ugyanis, hogy ők maguk és 
gyerekeik is megfertőződhetnek. A helyi rendőrség munkatársainak sikerült lecsitítaniuk 
a kedélyeket. Lucian Cozma, az Arad megyei prefektúra szóvivője az Agerpres kérdésé-
re azt mondta: a karantént megelőzési céllal hozták létre, az oda szállított személyek 
egyelőre tünetmentesek, nem hagyhatják el az épületet, és a környezetükre semmilyen 
veszélyt nem jelentenek. A csütörtök délelőtti adatok szerint Arad megye három karan-
ténjában összesen 106 személyt szállásoltak el, 115 személy otthoni elkülönítésben van.

Pandémiának nyilvánította a fertőzést a világszervezet

Több kontinensre kiterjedő világjárványnak, azaz pandémiának minősítette a Kínából 
kiindult Covid-19 koronavírus-fertőzést szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). 
Bár korábban Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt hangoztatta, a 
járványt meg lehet fékezni, szerdára a szervezet adatai szerint több mint 110 ezer ember 
fertőződött meg a SARS-Co-2 vírussal, és több mint négyezren haltak meg világszerte. „A 
WHO éjjel-nappal értékeli a járványt. Mély aggodalommal tölt el minket a vírus súlyossá-
gának és terjedésének, illetve a tétlenségnek a riasztó szintje. Ezért úgy értékeltük, hogy 
pandémiaként jellemezhető a Covid-19” – közölte Gebrejeszusz. Mint mondta, a Kínán 
kívül észlelt fertőzések száma 13-szorosára emelkedett az utóbbi két hétben. (MTI)

BÖRTÖNBÜNTETÉST KOCKÁZTAT, AKI NEM TARTJA TISZTELETBEN AZ ELKÜLÖNÍTÉS SZABÁLYAIT – ÚJABB BEVÁSÁRLÁSI PÁNIK

Egyesek felelőtlensége is terjeszti a vírust
Sokan próbálják megtéveszteni a 
hatóságokat, és kibújni a vesztegzár 
vagy az otthoni elkülönítő kötele-
zettsége alól a koronavírus terjedése 
közepette. A hatóságok arra fi gyel-
meztetnek, hogy börtönbüntetéssel 
sújtható a ragályos betegségek leküz-
désének akadályozása.

 » ROSTÁS SZABOLCS

H uszonegy olyan személy ellen indult 
bűnügyi eljárás, aki fertőzött térség-
ből hazatérve nem tartotta be a házi 

karantén szabályait, két személynek pedig 
a betegséggel kapcsolatos hamis nyilat-
kozattétel miatt nyitottak bűnügyi dosszi-
ét – közölte csütörtökön a kormány által 
alapított stratégiai kommunikációs törzs. 
A szigorú intézkedésekre azért volt szük-
ség, mert az Olaszországból és más fertő-
zött térségekből hazatérők egy része nem 
vette komolyan a házi elkülönítésre vo-
natkozó szabályokat. Csütörtökön például 
Râmnicu Vâlceán egy autóbaleset helyszí-
nelésénél derült ki, hogy a balesetet okozó 
személy – amellett, hogy ittas volt – a házi 
karantén szabályait megszegve ült a volán 
mögé. A stratégiai kommunikációs törzs 
közölte: aki nem tartja be a házi karanténra 
vonatkozó szabályokat, a büntető törvény-
könyv értelmében a ragályos betegségek 
leküzdésének akadályozásáért állítható 
bíróság elé, és hat hónaptól két évig terje-
dő börtönbüntetéssel vagy pénzbírsággal 
büntethető. Ha a bűncselekményt gondat-
lanságból követte el, a kiszabható börtön-
büntetés egy és hat hónap közötti.

Ötven orvost juttatott karanténba
A kommunikációs törzs azokra az esetekre 
is kitért, amikor a Romániába egy fertő-
zött övezetből visszatérő személyek hamis 
adatokat szolgáltatnak a hatóságoknak az 
utazásukra vonatkozóan. A büntető tör-

vénykönyv megjelölt cikkelye szerint egy 
évtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújt-
hatók azok a személyek, akik tudatosan 
hamis nyilatkozatot tesznek, vagy hamis 
információkat közölnek, és ezzel veszé-
lyeztetik a nemzetbiztonságot. Utóbbira 
példa a koronavírussal megfertőződött bu-
karesti nyugalmazott belügyi tiszt esete, a 
60 éves férfi  letagadta, hogy Izraelből érke-
zett haza, és kilenc személyt – köztük egy 
orvost – megfertőzött. Ugyancsak súlyos 
következményekkel járt annak a 26 éves 
nőnek a felelőtlensége Hunyad megyében, 
aki nem tartotta be az otthoni elkülönítőre 
vonatkozó szabályokat, és eltitkolta, hogy 
nemrég Olaszországból érkezett haza. 
A nőt március 5-én beutalták a petrozsényi 
kórház ideggyógyászati részlegére, kivizs-
gálták a vajdahunyadi kórházban, és majd 
csak ezután – a csendőrségtől származó 
fi gyelmeztetés nyomán – derült ki, hogy 
Veronából tért haza. A március 10-én el-
végzett tesztek nyomán bebizonyosodott, 
hogy koronavírussal fertőzött, ennek kö-
vetkeztében a petrozsényi ideggyógyászati 
részleget ideiglenesen bezárták, ötven or-
vost pedig – beleértve mentősöket és egy 

magánklinika dolgozóit – házi vesztegzár 
alá helyeztek.

Szükségállapotot szorgalmaz
az ombudsman
Ezzel egy időben a nép ügyvédje felkérte 
az államfőt, a koronavírus terjedésére te-
kintettel hirdesse ki a szükségállapotot, a 
parlament pedig hagyja jóvá az intézke-
dést. Renate Weber, az alapvető jogok biz-
tosa közölte, nem kérdőjelezi meg az eddig 

hozott, a koronavírus elterjedésének meg-
előzését célzó – bizonyos jogok korlátozá-
sával járó – intézkedések időszerűségét, 
azonban ezeket szerinte az alkotmányban 
rögzített, rendkívüli helyzetekre vonatkozó 
előírásoknak megfelelően kell végrehajta-
ni. „Jogállamban csak és kizárólag az alkot-
mány 53. cikkelyének feltételei között lehet 
korlátozni bizonyos jogokat és szabadsá-
gokat. Romániának törvénye is van erre, 
az 1999/1-es sürgősségi kormányrendelet, 
amelynek előírásait pontosan be kell tar-
tani” – szögezte le Weber. Különben az új 
típusú koronavírus terjedésének hatására 
ismét felütötte a fejét a bevásárlási pánik, 
az ország legtöbb településén megroha-
mozták a polgárok az üzleteket, és főleg 
tartós élelmiszereket vásároltak fel nagy 
mennyiségben. A hatóságok már korábban 
arra fi gyelmeztettek, erre semmi szükség, 
elegendő mennyiségű áru van raktáron. 
Romániában csütörtökön 49-re emelkedett 
a koronavírus-fertőzöttek száma, közülük 
hat személyt nyilvánítottak gyógyultnak. 
A legújabb fertőzött egy 45 éves aradi nő, 
aki Olaszországból tért haza, és karantén-
ban tartózkodott. A hivatalos adatok sze-
rint 1450 személyt tartanak intézményes 
karanténban az országban, 12 878-an pedig 
otthonukban elszigetelten várják, hogy je-
lentkeznek-e náluk a fertőzés tünetei.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben Kínában hivatalosan is meg-
szűntnek nyilvánították a járványt, az 

európai országok egyre drasztikusabb in-
tézkedéseket foganatosítanak az új típusú 
koronavírus terjedésének megfékezése érde-
kében. Szlovákiában jövő hétfőtől minden 
oktatási és nevelési intézményt legalább két 
hétre bezárnak, és lezárják az ország nem-
zetközi repülőtereit is – jelentette be Peter 
Pellegrini kormányfő csütörtökön a központi 
válságstáb ülése után. A pozsonyi kormány 
döntése alapján csütörtökön reggel rend-
kívüli helyzet lépett életbe Szlovákia egész 

területén. Leállítják a személyforgalmat bo-
nyolító nemzetközi vasúti és autóbusz-közle-
kedést, az országba csak a szlovákiai állandó 
vagy átmeneti lakhellyel vagy tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személyeket engedik 
be. A külföldről hazatérő szlovák állampol-
gárokat 14 napos házi karanténnak vetik alá. 
Ugyancsak bezárják a fürdőket, az üdülő-
központokat, a síközpontokat, a szórakozó-
helyeket, diszkókat és hasonló létesítménye-
ket. A nagy bevásárlóközpontokban csak az 
élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak, illetve 
a drogériák üzemelnek majd, az éttermek és 
a szállodák azonban nyitva maradhatnak. 
Harminc napra szükségállapotot hirdettek 

csütörtökön Csehországban is. Andrej Babis 
miniszterelnök bejelentette, pénteki hatály-
lyal megtiltották a sport- és kulturális ren-
dezvényeket, este nyolc órától reggel hatig 
pedig tilos a belépés a vendéglátóhelyekre, 
ami a gyakorlatban azok bezárását jelenti. 
Veszélyhelyzet kihirdetését harangozta be 
a koronavírus-járvány továbbterjedésének 
megelőzésére Lukasz Szumowski lengyel 
egészségügyi miniszter. Lengyelországban 
csütörtökön meghalt az első koronavírussal 
fertőzött beteg, egy 57 éves, más súlyos be-
tegségekben is szenvedő nő. Magyarorszá-
gon újabb három embernél diagnosztizáltak 
koronavírus-fertőzést, ezzel 16-ra nőtt a fer-
tőzöttek száma. Miután a spanyol kormány 
elrendelte az ezer főnél nagyobb, zárt helyen 
megtartott tömegrendezvények felfüggesz-
tését, a kulturális tárca csütörtökön úgy 
döntött: átmenetileg bezárja a felügyelete 
alá tartozó múzeumokat, színházakat, kon-
certtermeket és egyéb, látogatható műemlé-
keket. A dél-európai országban eddig több 
mint 2200 koronavírus-fertőzést regisztrál-
tak. 55-en meghaltak, 183-an meggyógyultak 
a betegségből. Giuseppe Conte olasz minisz-
terelnök bejelentette, újabb járványellenes 
óvintézkedésként egész Olaszországban 
bezárják a nem létfontosságú kiskereske-

delmi egységeket; a kormányfő egyúttal fel-
szólította a magánszektort, engedje meg az 
alkalmazottaknak, hogy szabadságra men-
jenek, vagy otthonról végezzék munkájukat. 
Az újabb rendkívüli intézkedések célja, hogy 
sikerüljön lelassítani az új típusú koronaví-
rus-járvány (Covid-19) terjedését, amely több 
mint tízezer embert fertőzött meg, és több 
mint 800 ember halálát okozta Itáliában.

Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt 
minden beutazást Európából – jelentette be 
Donald Trump amerikai elnök szerdán este 
a Fehér Ház ovális irodájából sugárzott be-
szédében. A koronavírus-járvány terjedése 
miatt elrendelt utazási tilalom péntek éjfél-
től lép életbe, de a tiltás nem érinti az Egye-
sült Királyságból érkező utasokat. Az elnök 
elsődlegesen Kínát, majd az Európai Unió 
országait okolta a vírus gyors elterjedéséért, 
mert szerinte nem léptek időben és megfe-
lelően. Az új típusú koronavírust „külföldi” 
vírusnak nevezte, és azt hangoztatta, hogy 
az Európából érkezett utasok „szórták el a 
magvát” az Egyesült Államokban kialakult 
gócpontok fertőzéseinek. Leszögezte, hogy 
az amerikai kormány „életmentő lépéseket” 
tett, amikor a járvány kezdetekor betiltotta 
az utazásokat Kínából. „Most ugyanezt kell 
tennünk Európával” – mondta.

Szükségállapottal, bezárásokkal próbál védekezni Európa
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Ahol csak lehet, sűrűn kell fertőtleníteni a vírus terjedése elleni óvintézkedésként




