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MINDEN TÁMOGATÁST MEGKAP AZ EGÉSZSÉGÜGY A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN

Országszerte életbe léptek
a korlátozó intézkedések

Bizonyos alapvető szabadságjogokat is korlátozhatnak Romániában a tegnap 
hatályba lépett, egyelőre harminc naposra tervezett, az új típusú koronavírus 
terjedésének megfékezésére hivatott szükségállapot keretében. A Klaus Johan-
nis államfő által bejelentett rendkívüli intézkedések keretében felfüggesztik 
valamennyi oktatási intézmény tevékenységét, egyszerűsítik az egészségügyi 
felszerelések beszerzésének szabályait, korlátozzák az ügyfélfogadást a közin-
tézményekben, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja. A 
hatóságok a járványügyi helyzetnek megfelelően fokozatosan korlátozhatják a 
polgárok szabadságjogait, befagyaszthatják az alapélelmiszerek, egészségügyi 
készítmények és energiahordozók árát. Az országban lapzártánkig 158-ra nőtt a 
fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány miatt Magyarország lezárja határait a 
személyforgalom előtt, a rendezvényeket is általánosan betiltották. 4.»

Nyugalomra intenek. Korlátozzák az ügyfélfogadást a közintézményekben, bankokban, gyógyszertárakban, ahol sorok alakulnak ki emiatt

Alakulóban a
diákok távoktatása
A távoktatás nem helyettesíti az 
iskolában zajló tevékenységet, de 
a jelenlegi helyzetben azt szor-
galmazzák, hogy a pedagógusok 
legyenek minél aktívabbak a 
virtuális térben – mondta el Kiss 
Imre főtanfelügyelő a Krónika 
megkeresésére. Pedagógusok úgy 
nyilatkoztak, az online oktatás és 
módszerei alakulóban vannak, az 
iskolákban április 19-ig biztosan 
nem indul újra a tanítás.  2.»

Cserben hagyta
Olaszországot az EU
Olaszországban a tartományok, 
illetve azok vezetői állnak a súlyos 
koronavírus-járvány elleni küzde-
lem középpontjában. Bár vannak 
vitás játszmák a a helyi hatóságok 
és Róma között, a politikai csatá-
rozások megszűntek, abban pedig 
konszenzus van, hogy az Európai 
Unió cserben hagyta Itáliát. Ste-
fano Bottoni történész telefonon 
adott politikai helyzetjelentést a 
Krónikának.  5.»

Erdélyiek magyar
állami kitüntetése
A kultúra területén tevékenykedő 
erdélyi személyiségeket: Bogdán 
Zsolt kolozsvári színművészt, 
Demény Attila zeneszerzőt, Angi 
István zeneesztétát, kritikust, a 
kincses városbeli Gheorghe Dima 
Zeneakadémia nyugalmazott 
professzorát, valamint Tóth-Páll 
Miklós szatmárnémeti színészt és 
rendezőt is magyar állami kitünte-
téssel díjazták március 15. alkal-
mából. Bogdán Zsolt és Demény 
Attila a Krónika megkeresésére 
értékelte az elismerést.   8.»

Úttörő formáció
az Electric Castle-en
Újabb előadókat jelentettek be az 
Electric Castle szervezői, akik a 
koronavírus terjedésének megféke-
zése érdekében felelős magatartás-
ra szólítják fel fesztiválozóikat. A 
bonchidai Bánff y-kastély udvarán 
júliusban fellép a Placebo brit alter-
natív rockzenekar is. 12.»

 » A belügymi-
nisztérium alá 
rendelik a men-
tőszolgálatot, a 
helyi rendőrsé-
get, önkéntes 
tűzoltóságot, a 
kormány közbe-
szerzési eljárás 
nélkül vásárolhat 
egészségügyi 
berendezéseket.
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Gujdár Gabriella pszichológus:
nyugalmunk megőrzésével segítünk

3.»

A járvány frontvonalában
az idegenforgalom  7.»

Tőkés András a fekete március
előzményeiről, a felállított csapdákról
 9.»
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