
Külföld-Belföld2020. március 17.
kedd4

AZ ISKOLÁK ZÁRVA MARADNAK, KORLÁTOZHATJÁK AZ ALAPÉLELMISZEREK ÁRÁT A TEGNAP BEJELENTETT INTÉZKEDÉSEK SZERINT

Elrendelte a szükségállapotot Klaus Johannis

Határhelyzet. Ha indokolt, a határátkelőket is lezárhatják

Meghaladta a 160-at a fertőzöttek száma

Lapzártánkig már 167-re nőtt Romániában a koronavírussal fertőzött személyek száma. 
Emellett 14 845 személy volt házi karanténban, és 3078 intézményi karanténban. Egyéb-
ként tegnap a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt in rem (a bűncselekmény el-
követésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indított hétfőn a legfőbb 
ügyészség Virgil Chiţac liberális szenátor ügyében, aki több személyt megfertőzött az új 
koronavírussal. A szenátor amúgy intenzív osztályra került.

Szükségállapotot rendelt el tegnaptól 
Romániában Klaus Johannis államfő. 
A harminc napig tartó különleges 
jogrend idején a legfőbb cél a ko-
ronavírus-járvány megfékezése, 
ennek érdekében szünetel a tanítás, 
minden támogatást megadnak az 
egészségügyi rendszernek, és maxi-
malizálhatják az alapélelmiszerek és 
a közszolgáltatások árát.

 » BALOGH LEVENTE 

H étfőtől szükségállapot lép életbe 
harminc napra Románia területén 
az új típusú, tüdőgyulladást okozó 

koronavírus miatt – jelentette be hétfőn 
délután Klaus Johannis államfő. Az elnök 
kijelentette: a világjárványt csakis rendkí-
vüli intézkedések révén lehet megállítani, 
amelyek már hatékonynak bizonyultak a 
súlyosan érintett országban. Megjegyezte: 
ezek bizonyos alapvető jogok korlátozását 
is jelentik. „Bármennyire is nehéz a korlá-
tozásokhoz alkalmazkodni, ez az egyetlen 
módja annak, hogy megvédjünk a körülöt-
tünk levők életét” – mutatott rá Johannis.

Az elnök az emberek megfelelő tájékoz-
tatását is különlegesen fontosnak nevezte. 
Az intézkedéseket sorolva bejelentette: az 
iskolákat a diákok védelme érdekében be-
zárják, az oktatást a szükségállapot idejé-
re felfüggesztik. Az elnök ennek kapcsán 
üdvözölte azon tanárok erőfeszítését, akik 
televízión vagy interneten keresztül bizto-
sítják az oktatást a diákok számára.

Johannis azt is leszögezte: mivel nagyon 
fontos korlátozni a polgárokra neheze-
dő pénzügyi terheket, ezért, amennyiben 
szükséges, maximalizálható a gyógysze-
rek, orvosi eszközök, az alapvető élelmi-
szerek, a villanyáram, földgáz, víz, üzem-
anyagok ára a szükségállapot kihirdetését 
megelőző három hónap átlagos szintjén. 
Azt is kijelentette: koronavírusos fertőzé-
sek ellátása ingyenes minden, Románia 
területén tartózkodó személy számára, a 

házi karanténban tartózkodó személyek 
megsegítésére pedig a helyi önkormány-
zatok dolgoznak ki támogató intézkedé-
seket. A járvány miatti korlátozások révén 
érintett cégek és alkalmazottaik felmentést 
kapnak a vonatkozó törvények betartását 
illetően, a jelentős mértékben vagy teljesen 
érintett cégek alkalmazottai pedig szociális 
védelemben részesülnek. Az államfő azt is 
közölte, hogy a gyerekekre vigyázó szülők 
szabadnapjaira vonatkozó törvény nem 
vonatkozik a védelmi és egészségügyi in-
tézmények dolgozóira. Ugyanakkor az érin-
tettek a nemrég elfogadott törvény értelmé-
ben béremelésre jogosultak, amennyiben a 
másik szülő nem kap támogatást ezen tör-
vény alapján. Megjegyezte: az érintettek-
nek különböző kérvények leadásáért nem 
kell elmenniük az intézmények székhelyé-
re, ezek elektronikus úton is benyújthatók.

Az egészségügyi intézkedések kapcsán 
elrendelte, hogy az egészségügyi intézmé-
nyekben versenyvizsga nélkül lehessen új 
munkaerőt felvenni, az egészségügyi tár-
cának pedig kiutalják a pandémia idején 
nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére 
szükséges összeget, amelyeket közvetlen 
beszerzés útján vásárolnak majd meg.

A gazdasági intézkedések kapcsán Jo-
hannis kifejtette, a kormány elfogadhat 
a járvány által érintett ágazatok megse-
gítését szolgáló törvényeket. Hozzátette: 
a teljes gazdaságnak készen kell állnia a 
járvány leküzdésére. Azt is hangsúlyozta, 
hogy biztosítani kell a közszolgáltatások és 
az energetikai hálózatok folyamatos műkö-
dését. Az elnök elmondta, az igazságszol-
gáltatás terén a bírósági tevékenység csak 
a halaszthatatlanul sürgős esetekben foly-
tatódik. Ezek listáját a legfelsőbb bíróság 
állítja össze, a Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács pedig kidolgozza az egységes 
módszertant. Johannis köszönetet mondott 
az egészségügyi dolgozóknak, és igyekezett 
megnyugtatni őket, mondván: a védőesz-

közök beszerzésekor azt tartják szem előtt, 
hogy óvják az egészségüket.

A szükségállapot kapcsán Johannis le-
szögezte: ő és a kormány is készen állnak 
a legdrasztikusabb intézkedések megho-
zatalára is a lakosság életének védelme 
érdekében. Bármilyen intézkedéseket hoz-
nak a hatóságok, azok hatástalanok, ha az 
emberek nem tartják be őket. Figyeljenek a 
hatóságok üzeneteire, tartsák be szigorúan 
a szabályokat, mossanak kezet, kerüljék a 
zsúfolt helyeket, korlátozzák az utazásai-
kat, vigyázzanak az idősekre és a sérülé-
keny személyekre” – mondta Johannis.

Az elnök arra is nyomatékosan felhívta 
a fi gyelmet, hogy az emberek tartsák be a 
kellő távolságot embertársuktól – ahol a 
járványt sikerült megállítani vagy korlá-
tozni, ott mindenütt szigorúan betartották  
az emberek közötti távolságot. Az államfő 
azt is megjegyezte: a szükségállapot során 
az intézkedések fokozatosak lesznek, és 
kiterjedhetnek a határátkelők lezárására, 
a szállodák, vendéglők és klubok, illetve 
egyéb nyilvános helyek bezárására, illetve 
a közúti, vasúti és légi közlekedés leállítá-
sára is. Arra is sor kerülhet – de csakis in-
dokolatlan esetben –, hogy felkutassák és 
állami ellenőrzés alá vonják a raktárkész-
leteket, termelői és szállítási kapacitásokat 
vagy az orvosi eszközöket, gyógyszereket.

„Ezek rendkívüli intézkedések, amelyek 
mindannyiunkat érintenek, ideiglenesek, 
de szükségesek, hogy megakadályozzuk 
a sokkal nagyobb rossz bekövetkeztét” 
– mutatott rá Johannis, hangsúlyozva: 
minden intézkedés egy fő célt szolgál: az 
emberélet védelmét.

 » PAP MELINDA

Közép-Kelet-Európa valamennyi állama 
újabb korlátozó intézkedéseket veze-

tett be a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezésére: Magyarország elrendelte 
a határok lezárását, több ország vészhely-
zetet, sürgősségi helyzetet hirdetett.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
tegnap az Országgyűlésben elmondta: le-
zárják Magyarország határait a személyfor-
galom elől, az ország területére a jövőben 
csak a magyar állampolgárok léphetnek 
be. A kormányfő a koronavírus elleni közös 
cselekvésre, nemzeti összefogásra szólított. 
„A koronavírus-járvány kezelése hossza-
dalmas és nehéz lesz, az élet a következő 
hónapokban nem olyan lesz, mint meg-
szoktuk” – mondta. Közölte: hétfő éjféltől 
a rendezvényeket általánosan betiltják, be-
zárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kul-
turális intézményeknél látogatási tilalmat 
vezetnek be. Az éttermek, kávézók, üzletek 
csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve 
az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák. A 
kormány azt javasolja, hogy a családi ese-
ményeken kívül minden más összejövetelt 

halasszanak el az emberek. Az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság eközben 
kitoloncolással kiutasított Magyarország 
és az Európai Unió területéről 13 iráni ál-
lampolgárságú egyetemistát járványügyi 
szabályszegés vétsége miatt.

Országos vesztegzárat rendelt el a cseh 
kormány is március 24-ig. A csehek nem 
hagyhatják el a lakásukat, nem tartózkod-
hatnak közterületen, kivéve ha munkába 
vagy orvoshoz mennek, élelmiszereket, 
gyógyszereket, tisztálkodószereket vásá-
rolnak, hozzátartozóikról gondoskodnak. 
Külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől 
nem léphetnek be Csehországba, a cseh 
állampolgárok nem utazhatnak külföldre. 
A fertőzések magas száma miatt hétfő reg-
gel lezárták az Olmützi régió 21 települését. 
A több tízezer lakosú észak-morvaországi 
térségbe vezető utakat rendőrök őrzik. A 
három kisváros és 18 falu alkotta térségben 
hétfő reggel 25 fertőzöttet diagnosztizáltak, 
országszerte 298 fertőzés van. Eközben a 
prágai PPF befektetőcsoport mintegy 120 
tonna egészségügyi eszközt adományozott 
a cseh államnak, az adomány értéke 100 
millió korona.

Kijárási tilalmat rendelhetnek el Szerbi-
ában is tegnap, miután a szükségállapot 
vasárnap esti kihirdetése után sem csök-
kent a tömeg az utcákon. Kivezényelték a 
hadsereget, katonák védik a kórházakat 
és a határátkelőhelyeket, szükség esetén 
a postákat, reptereket, busz- és vasúti pá-
lyaudvarokat is. A tömegközlekedés a hét-
végi menetidő szerint zajlik. A tanév végéig 
bezárnak a bölcsődék, óvodák, iskolák 
és egyetemek, edzőtermek. A határt csak 
szerb állampolgárok, diplomaták, tartóz-
kodási engedéllyel rendelkező külföldiek, 
a segíteni érkező orvosi személyzet tagjai 
léphetik át. Szerbiában eddig 48 fertőzöttet 
vettek nyilvántartásba.

Szükségállapotot rendelt el hétfőtől a 
kórházakban az új típusú koronavírus 
terjedése miatt a szlovák kormány is, és 
az üzleteket is bezárják. Csak az élelmi-
szerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, 
posták, bankok, benzinkutak, újságáru-
sok és az állateledelt árusító üzletek nyit-
hatnak ki. Szlovákiában 61-re emelkedett 
a fertőzöttek száma. A határon csak az 
állandó és átmeneti lakhellyel, tartózko-
dási engedéllyel rendelkező személyeket 

engedik be. A külföldről hazatérőket ka-
ranténba zárják.

Tovább szigorítottak a korlátozásokon az 
ukrán fővárosban, Kijevben és több nagyvá-
rosban is. Keddtől bezárnak minden kiske-
reskedelmi egységet, csak az élelmiszer- és 
háztartási üzletek, gyógyszertárak marad-
nak nyitva. Ukrajnában országos karantén 
van érvényben, szünetel az oktatás, betil-
tották a tömegrendezvényeket. A konzulá-
tusok világszerte felfüggesztették a vízumki-
adást. Tegnapra ötre emelkedett a fertőzéses 
esetek száma, és egy halálos áldozat is van.

Eközben Olaszországban még nem tető-
zött a járvány, Giuseppe Conte miniszter-
elnök egy interjúban a következő heteket 
nevezte a legkockázatosabbnak. Célként 
a járvány terjedésének lassítását, majd 
megállítását nevezte úgy, hogy tartomá-
nyonként fokozatosan tudjanak vele szem-
beszállni. Arra szólította az olaszokat, ma-
radjanak otthon, és legyenek egységesek. 
A vasárnap esti adatok szerint a diagnosz-
tizált fertőzöttek száma túllépte a 24 ezret, 
a halálos áldozatoké az 1800-t. Az utóbbi 
huszonnégy órában 368-an haltak meg, és 
2853 volt az új fertőzöttek száma.

Magyarország lezárja határait, készültségben Európa
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