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Elrendelte a szükségállapotot 
Az iskolák zárva maradnak, korlátozhatják az alapélelmiszerek árát
• Szükségállapotot rendelt
el tegnaptól Romániában
Klaus Johannis államfő. A
harminc napig tartó különle-
ges jogrend idején a legfőbb
cél a koronavírus-járvány
megállítása, ennek érde-
kében szünetel a tanítás,
minden támogatást megad-
nak az egészségügyi rend-
szernek, és maximalizálhat-
ják az alapélelmiszerek és a
közszolgáltatások árát.

B A L O GH L E V E N T E ,
I S Z L A I  K ATA L I N

H étfőtől szükségállapot lép 
életbe harminc napra Ro-
mánia területén az új típu-

sú, tüdőgyulladást okozó korona-
vírus miatt – jelentette be hétfőn 
délután Klaus Johannis államfő. Az 
elnök kijelentette: a világjárványt 
csakis rendkívüli intézkedések ré-
vén lehet megállítani, amelyek már 
hatékonynak bizonyultak a súlyo-
san érintett országban. Megjegyez-
te: ezek bizonyos alapvető jogok 
korlátozását is jelentik. Az intézke-
déseket sorolva bejelentette: az is-
kolákat a diákok védelme érdekében 

bezárják, az oktatást a szükségálla-
pot idejére felfüggesztik. Az elnök 
ennek kapcsán üdvözölte azon ta-
nárok erőfeszítését, akik televízión 
vagy interneten keresztül biztosítják 
az oktatást a diákok számára.

Fontos bejelentések

Johannis azt is leszögezte: mivel 
nagyon fontos korlátozni a polgá-
rokra nehezedő pénzügyi terhe-
ket, ezért, amennyiben szükséges, 

maximalizálható a gyógyszerek, 
orvosi eszközök, az alapvető élel-
miszerek, a villanyáram, földgáz, 
víz, üzemanyagok ára a szükségál-
lapot kihirdetését megelőző három 
hónap átlagos szintjén. Azt is kije-

lentette: koronavírusos fertőzések 
ellátása ingyenes minden, Romá-
nia területén tartózkodó személy 
számára, a házi karanténban tar-
tózkodó személyek megsegítésére 
pedig a helyi önkormányzatok dol-

goznak ki támogató intézkedése-
ket. A járvány miatti korlátozások 
által érintett cégek és alkalmazot-
taik felmentést kapnak a vonatko-
zó 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 szabad-
napjaira vonatkozó törvény nem 
vonatkozik a védelmi és egész-

ségügyi intézmények dolgozóira. 
Ugyanakkor az érintettek a nem-
rég elfogadott törvény értelmében 
béremelésre jogosultak, ameny-
nyiben a másik szülő nem kap 
támogatást ezen törvény alapján. 
Megjegyezte: az érintetteknek kü-
lönböző kérvények leadásáért nem 
kell elmenniük az intézmények 
székhelyére, ezek elektronikus 
úton is benyújthatók.

Új munkaerő versenyvizsga 
nélkül

Az egészségügyi intézkedések kap-
csán elrendelte, hogy az egészség-
ügyi intézményekben versenyvizs-
ga nélkül lehessen új munkaerőt 
felvenni, az egészségügyi tárcának 
pedig kiutalják a pandémia (világ-
járvány) idején szükséges eszközök 
beszerzésére szükséges összeget, 
amelyeket közvetlen beszerzés út-
ján vásárolnak majd meg. A gazda-
sági intézkedések kapcsán Johannis 
kifejtette, a kormány elfogadhat 
a járvány által érintett ágazatok 
megsegítését szolgáló törvényeket. 
Hozzátette: a teljes gazdaságnak 
készen kell állnia a járvány leküz-
désére. Azt is kiemelte, hogy bizto-
sítani kell a közszolgáltatások és az 
energetikai hálózatok folyamatos 
működését. Az elnök elmondta, az 
igazságszolgáltatás terén a bírósági 
tevékenység csak a kiemelten sür-
gős esetekben folytatódik.

A harminc napig tartó különleges 
jogrendről beszélt az államfő
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„Eddig nem volt bajom, dolgoztam, 
tettem-vettem itthon a lakásban, el-
foglaltam magam, de most nagyon 
egyedül érzem magam” – ezt írja a 
gyergyószentmiklósi Katona Era, 
aki sok millió más emberrel együtt 
múlt kedd óta házi karanténban van 
Olaszországban. A kisvárosban, 
ahol lakik, nincs koronavírusos 
beteg, azaz nincsenek a „frontvo-
nalban”. Egy hete az ottani helyzet 
épp olyan volt, mint ami jelenleg 
Székelyföldön tapasztalható. De ki 
tudja, mi lesz itt is egy-két hét múl-
va. Alább lássuk, hogy mit mond ő.

Egy hete még felszolgálóként 
dolgoztam egy Pescara közelében 
fekvő kisvárosban, egy szórakozó-
helyen.  Éreztük ugyan, hogy „jön 
valami”, de egy hete még nevettünk, 
poénkodtunk ezen. Kedden mond-
ták ki, hogy mindenkinek otthon kell 
maradnia. Azóta olvasás, sudoku, 
keresztrejtvény, fi lmnézés, játék a te-
lefonon – ez tölti ki az időt. Mindenki 
komolyan veszi az utasításokat, ok nél-
kül senki sem megy ki a házból. Alig 
öt napja van ez, de nagyon nyomasztó. 

Olyan két hete kezdett érezhetővé 
válni a vírusprobléma. Mi, vendéglá-

tósok elsősorban azon éreztük, hogy 
egyre kevesebb lett a vendég és az 
emberek egyre többet beszéltek erről 
a vírusról. Az utcák még tele voltak, 
még zajlottak az események, például 
megtartották az iskolákban a gyere-
keknek a karneváli rendezvényeket. 
Aztán jött a hír, hogy bezárnak az 
iskolák. Még ekkor sem lehetett lé-
nyegesebben érezni, hogy mi követ-
kezik. Mindenki élte a megszokott 
életét, az üzletekben sem volt a meg-
szokottnál nagyobb tömeg.   Persze 
fi gyelmeztettek mindenkit a higiénia 
fontosságára és a szükséges óvatos-
ságra. A vendéglátóhelyeken is fer-
tőtlenítő kézmosó szereket helyeztek 
el a WC-ben, és a kézfogást, illetve 
más érintkezést kezdték elkerülni 
az emberek. A javasolt óvatosságra 
fi gyeltünk is, és üvegpohár helyett 
egyszer használatos műanyag poha-
rakba szolgáltuk fel az italokat, de 
bizonyos mértékig még mindig poén-
nak vettük az egészet. 

Nincs pánik

Március 7-én, szombaton éjszaka 
a születésnapomat ünnepeltük, 

együtt nevetgéltünk a kollégák-
kal.  Ekkor jelezte a főnök először, 
hogy megtörténhet, hogy hétfőtől 
bezárunk a vírus miatt. Vasárnap 
már csak páran kellett dolgozni 
menjenek, aztán hétfőtől megha-
tározatlan időre bezárt a szóra-
kozóhely, amely a munkahelyem 
volt. Nemcsak ez, hanem az összes 
étterem is. 

Keddtől, március 10-től már ki-
zárólag csak az élelmiszerüzletek, 
gyógyszertárak és dohányboltok 
nyithatnak ki, de szabályozva mű-
ködnek, és egyszerre csak öt ember 
mehet be egy légtérbe.

Nincs pánik, itt az emberek nem 
vásároltak fel mindent, ahogy érez-
ni lehetett, hogy „közeleg a vírus”. 
A karantén kezdetére én is bevásá-
roltam pár dolgot, hogy minél ke-
vesebbszer kelljen kimenni, de ami 
szükséges, az mindig van a boltok-
ban, illetve ha épp elfogy valami, 
gyorsan újratöltik a polcokat. 

Csak hatósági engedéllyel

Egyik helységből a másikba csak 
hatósági engedéllyel lehet menni, a 
városon belül szabad járni ugyan, de 
senki nem kockáztat. A boltoknál is 
másfél-két méteres távolságot tartanak 
egymástól az emberek. Komoly bírság 
jár annak, aki ezt megszegi, 200 eu-
ró, illetve 3–6 hónap börtön is járhat, 
az utakon folyamatosan járőröznek a 
rendőrök, de nem kell erre felszólítsa-
nak senkit, tudjuk, hogy ez a helyes. 

Mindenki fegyelmezetten viselkedik, 
és fi gyel a társára, szomszédjára, segí-
tőkészek az emberek. Egyelőre április 
3-áig kötelezők az előírások. Hogy mi
lesz utána, azt senki nem tudja még. 

Négy nap után mentem ki szom-
baton vásárolni. A zárt vendéglő be-
rácsozott üvegablakán láttam ezt a 
rajzot: ANDRÁ TUTTO BENE  („Min-
den rendben lesz”). Ez ma az olaszor-
szági jelmondat. Így legyen!

(folytatjuk)
Katona Era, Olaszország
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„Minden rendben lesz”

Bezárt vendéglátóhely.  ANDRÁ TUTTO BENE             
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