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ÉLELMISZERHIÁNYTÓL NEM KELL TARTANI A SZÜKSÉGÁLLAPOT ELSŐ TAPASZTALATAI SZERINT, DE ISMÉT MEG KELL TANULNI SORBAN ÁLLNI

Újfajta mindennapokat követel a koronavírus

Kihalt minden. Aki csak tehette, inkább otthon maradt tegnap Kolozsváron

Kétszáztíz fölött a fertőzöttek száma Romániában

Tegnapra 217-re emelkedett az igazolt koronavírusos megbetegedések száma Ro-
mániában, a diagnosztizált személyek 21 és 65 év közöttiek. Újabb 19 beteget már 
gyógyultnak nyilvánítottak. Jelenleg 3373 személy van intézményes karanténban, 
18 965-et pedig lakhelyükön különítettek el.

Új intézkedésekkel, szabályokkal 
szembesülnek azok, akiknek a szük-
ségállapot ellenére ki kell mozdul-
niuk otthonról. Nemcsak a bankok, 
közintézmények, hanem az üzletek 
látogathatóságát is korlátozzák, de 
élelmiszerhiánytól nem kell tartani.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL 

S zámtalan módon befolyásolja min-
dennapi életünket az egyre inkább 
terjedő koronavírus-járvány, mely-

nek nyomán hétfőtől Romániában szük-
ségállapotot rendeltek el, de számos más 
európai ország is szigorú óvintézkedéseket 
hozott. A hétvégi bevásárlási láz után úgy 
tűnik, a lakosság nagy része kezdi megér-
teni a „Maradj otthon!” felhívás fontossá-
gát, tegnap például csak páran lézengtek 
Kolozsvár belvárosában, és a máskor egy-
mást érő gépkocsik száma is megcsappant. 
Bár az utcán sétálók zöme az új helyzetben 
megpróbált természetesen viselkedni, a 
tavaszi meleg ellenére egy-két beöltözött 
emberre is felfi gyeltünk, aki kapucnival, 
kesztyűvel, maszkkal felszerelve, minden-
kitől távolságot tartva sietett dolgára. Igaz, 
olyanok is akadtak, akik nem tudtak nemet 
mondani a napsütésre, és kiültek a Karoli-
na tér zömében üres teraszaira ebédelni.

Kint tágasabb? 
Azoknak, akik halaszthatatlan dolguk 
miatt mégis kimerészkedtek a házból, új 
szabályokkal kellett szembesülniük: a 
gyógyszertárban maszkkal, kesztyűvel 
felszerelt patikusok várták őket, és tábla 
fi gyelmeztetett: ajánlatos bankkártyával 
fi zetni. A polcokon nem láttunk hiányt, és 
a hírekkel ellentétben 1000 mg-os C-vita-
mint is tudtunk vásárolni. A natúr készít-
ményeket árusító boltokban már sorba 
kellett állni, az ajtón tábla fi gyelmeztetett: 
egyszerre csak 8 személy tartózkodhat 
bent. Hasonló eljárást alkalmaz a leg-
több szupermarket is. A Mega Image Híd 
(Regele Ferdinand) utcai boltjában a be-
járatnál kézfertőtlenítő várja a vásárlókat, 
és a hangosbemondón váltják egymást a 
járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések: 
folyamatosan fertőtlenítenek, nyugtatgat-
ják a vásárlókat, de azért tartsák egymás 
között az egyméteres távolságot. És főként 

ne vásároljanak túl sokat, mindenből jut 
mindenkinek, üzenik a pánikolóknak. 
Nem véletlenül, hiszen bár a hatóságok, 
nagy áruházláncok képviselői nem győ-
zik biztosítani a lakosságot, hogy nem 
kell élelmiszerhiánytól, racionalizálás-
tól tartani, a hétvégén a kolozsváriak is 
megrohamozták a bevásárlóközpontokat. 
Számos nagyobb üzlet előtt kígyózó so-
rok alakultak ki. Terepszemlénk általános 
következtetése, hogy az alapélelmiszerek 
– liszt, cukor, olaj, konzerv száraztészta 
– fogytak leginkább, de rengetegen raktá-
roztak el nagy mennyiségben vécépapírt, 
orvosi szeszt, fertőtlenítőszert is.

Bánff yhunyad is bespájzolt
A szükségállapot kihirdetése a kincses vá-
rostól 50 kilométerre fekvő Bánff yhunyad 
közösségét is „spájzolásra” ösztönözte. 
Sokan már a kora reggeli órákban ott sora-
koztak a bevásárlóközpontok előtt, ahova 
egyszerre csak 15 személy mehetett be – a 
folyamatot biztonsági őr felügyelte. A pol-
cokat nyitva tartás közben is folyamatosan 
töltötték újra, ennek ellenére élesztőt, lisz-
tet már nem lehetett kapni. A sorban állás, 
a kívánt termék hiánya, az elárusítók túlter-
heltsége kissé feszült hangulathoz vezetett. 
Ugyanez volt tapasztalható a patikában is, 
ahol több fontos gyógyszer is hiányzott, 
vagy épp az utolsó dobozt vihette haza 
valaki. Itt még szigorúbb volt a beléptetés: 
egyszerre egy ember mehetett be. Hasonló 
óvintézkedéseket láttunk a bankoknál is, 

és bár a bankautomata előtt még tartották 
az egy-két méteres távolságot az emberek, 
a pénzintézet bejáratánál egy gyufaszálnyi 
hely sem volt közöttük.

Vigyáznak az idősekre
A koronavírus-fertőzés által leginkább ve-
szélyeztetett személyek az idősek és a kró-
nikus betegségben szenvedők, így a hatósá-
gok számos intézkedéssel próbálják védeni 
őket. A járvány a nyugdíjasok gyógyfürdős, 
államilag támogatott kezelésébe is bele-
szólt: a mostani időszakban zajló gyógyke-
zeléseknek három nappal hamarabb véget 
vetettek, a későbbi időszakokra érvényes 
beutalók kibocsátását pedig felfüggesztette 
az országos nyugdíjpénztár. Mindezt Fa-
cebook-bejegyzésben jelentette be Violeta 
Alexandru munkaügyi miniszter. Ugyanak-
kor arról biztosított mindenkit, hogy meg-
térítik a kimaradt napok ellenértékét.

Az idősekre a civil szféra is próbál fo-
kozottan odafi gyelni, a marosvásárhelyi 
székhelyű Telefonos Szeretetszolgálat pél-
dául kibővítette programját, hétfőtől pén-
tekig 15 és 20 óra között bárhonnan lehet 
segítséget kérni. Magyarul, szakszerű tá-

jékoztatással, nagyon indokolt esetekben 
akár személyes jelenléttel is a bajban lé-
vők mellé állnak. Az első napon 21-en tár-
csázták a 0265-555555-ös telefonszámot. 
A betelefonálók átlagéletkora 75 év volt, 
közülük volt, aki csak beszélgetni akart, 
de volt, aki bevásárláshoz, gyógyszerek 
kiváltásához kért segítséget.

A járvány időszakára a Magyar Unitárius 
Egyház is létrehozott egy telefonos segély-
szolgálatot, az ebben részt vevő unitárius 
lelkészek elérhetőségét az egyház honlap-
ján és Facebook-oldalán is közzétették. 
Mint írják, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül naponta 9 és 21 óra között bárki 
hívhatja őket lelkigondozói beszélgetés vé-
gett. Az idősek segítésére siet a kolozsvári 
Beard Brothers klub is, a szakállas férfi ak 
felajánlották, hogy naponta 10–19 óra kö-
zött bevásárolnak a 60 év fölöttieknek, ők a 
0744-969-748-as számon hívhatók.

Miközben a nehéz napokban sokan 
emberségről tesznek tanúbizonyságot, 
olyanok is akadnak, akik megpróbálnak 
nyerészkedni a válságon. A Jolidon fehér-
neműgyártó például vitatható marketing-
fogáshoz folyamodott: pamutból készült 
arcmaszkot kínál minden 100 lej feletti ér-
tékben vásárlónak. A kezdeményezést so-
kan bírálták a közösségi hálón, úgy vélve, 
a cég visszaél azzal, hogy nem lehet védő-
maszkhoz jutni.

Felfüggesztik a sofőrvizsgát
Az európai határok bezárásával párhuza-
mosan a Román Vasúttársaság (CFR) is 
közölte, hogy március 17-étől törölte több, 
Bulgáriába, a Moldovai Köztársaságba, 
illetve Magyarországra tartó nemzetközi 
járatát. Nagyvárad, illetve Nagyszalonta 
és Püspökladány között például már nem 
közlekednek külön szerelvények. De az 
országos gépjárműbejegyzési és jogosít-
ványkibocsátó hivatal is bejelentette, hogy 
március 17-étől 30 napra országszerte szü-
netelteti az elméleti és gyakorlati vizsgát, 
és szükség esetén meghosszabbítja az in-
tézkedés hatályát.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Lapzártánk után kellett dönteniük az 
európai uniós vezetőknek az Európai 

Bizottság hétfői javaslatáról, amelyben 
harmincnapos beutazási korlátozás el-
rendelésére szólították fel az európai uni-
ós tagállamok vezetőit a koronavírus-jár-
vány terjedésének lassítása céljából. 
Ursula Von der Leyen, a brüsszeli testület 
elnöke a G7-országok vezetőivel tartott 
videókonferenciáját követő sajtótájékoz-
tatón arról számolt be, hogy a javasolt ti-
lalom kezdetben harminc napig tartana, 
de a meghosszabbítása sincs kizárva. Ki-
vételt képeznének a korlátozás alól a dip-
lomaták, az áruszállítók, a szomszédos 
országokból ingázók, az EU-állampolgá-
rok családtagjai, továbbá a hosszú távú 
tartózkodási engedéllyel rendelkezők.

Eközben egyre több európai ország ter-
jeszt ki korlátozásokat a járvány megállítá-
sa érdekében. A legfőbb érintett még min-
dig Olaszország, ahol 24 óra alatt 349-cel 
2158-ra emelkedett a halálos áldozatok szá-
ma. Eközben a diagnosztizált fertőzöttek 
száma enyhe  ütemű csökkenéssel 27 980-
ra nőtt. Németországban tegnap kiadták a 
legmagasabb járványügyi fi gyelmeztetést. 
Az irányelvek szerint nyitva maradhatnak 
az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, 
gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomá-
sok, bankok, postahivatalok, tisztítók, 
fodrászok, újságosok, állateledelboltok, 
barkács- és kertáruházak, de az üzemelte-
tőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne 
alakuljanak ki sorok. Minden egyéb kiske-
reskedelmi üzletet be kell zárni. A kisipari 
szolgáltatók továbbra is folytathatják mun-
kájukat. Hollandiában is szigorú intézke-

déseket vezettek be a fertőzés terjedésének 
feltartóztatására, bezárnak egyebek mel-
lett minden iskolát, kávéházat, éttermet és 
marihuánaboltot.

Franciaországban tegnap déltől kijárá-
si korlátozások léptek életbe legalább két 
hétre. „Kültéri gyülekezések, családi és ba-
ráti találkozók nem engedélyeztettek. Bará-
tokkal találkozni a parkban vagy az utcán 
többet nem lehet” – hangsúlyozta Emma-
nuel Macron elnök. Kizárólag élelmiszert 
vásárolni, orvoshoz vagy gyógyszertárba 
lehet elmenni otthonról, illetve akik nem 
tudnak otthonról dolgozni, elmehetnek a 
munkahelyükre, s a kültéri sportolás is en-
gedélyezett.  

Spanyolország tegnaptól lezárta száraz-
földi határait. Eközben tegnap karantén-
ba vonult a lengyel kormány egy része, 
miután Michal Wos környezetvédelmi mi-

niszter pozitívnak bizonyult az új korona-
vírusra. Nagy-Britanniában Dominic Raab 
külügyminiszter kedd délután a londoni al-
sóházban bejelentette: a tárca azt javasol-
ja a briteknek, hogy a következő harminc 
napban ne utazzanak külföldre, ha ez nem 
feltétlenül szükséges.

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
szóvivője, Christian Lindmeier tegnap 
Genfb en közölte, hogy a szervezet két mun-
katársa is megfertőződött az új koronaví-
russal. Mindketten jól vannak, kollégáikat 
tájékoztatták a helyzetről – tette hozzá.

Az ukrán kormány tovább szigorította 
tegnap az új koronavírus-járvány elleni 
óvintézkedéseket, elrendelve a vendéglátó-
helyek és a bevásárlóközpontok bezárását, 
valamint a tömegközlekedés drasztikus 
korlátozását. Szerbiában tegnaptól leállt 
szinte minden hivatali ügyintézés is.

Bezárkóznak az Európai Unió országai a járvány miatt
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