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Ellehetetlenítik a vendéglátást
Éttermek, szállodák zártak be a kiszolgálás betiltása miatt 
• Kilátástalan hely-
zetbe kerültek az 
országban működő 
éttermek, kávézók és 
más vendéglátóipa-
ri egységek, miután 
a román hatóságok 
elrendelték működé-
sük felfüggesztését a 
koronavírus-fertőzés 
terjedésének feltar-
tóztatása érdekében 
foganatosított sür-
gősségi állapot kere-
tében. A drasztikus 
korlátozások miatt 
veszélybe került a 
kisvállalkozók megél-
hetése is.

ROSTÁS SZABOLCS

B etiltottak tegnapi hatállyal 
Romániában minden bel-
téri – kulturális, tudomá-

nyos, vallási, sport és szórakoztató 
– rendezvényt az új típusú korona-
vírus-járvány miatt, a kültérieket 

pedig legfeljebb száz ember 
részvételével engedélyezik, 
ha a résztvevők legalább 
egyméteres távolságot tarta-
nak egymástól. A rendkívüli 
intézkedéseket Marcel Vela 
belügyminiszter jelentette 

be kedden este. A tárcavezető 
által jóváhagyott rendelet értelmé-
ben ideiglenesen beszünteti tevé-
kenységét valamennyi, élelmiszer 
és szeszes ital felszolgálására és for-

galmazására szakosodott étterem, 
vendéglő, szálloda, kávézó vagy 
bármilyen más vendéglátóipari egy-
ség. Kizárólag azok a kereskedelmi 
vendéglátóipari egységek folytat-
hatják működésüket, amelyek nem 
feltételezik a vásárlóknak a helyi-
ségben való maradását. Ennek meg-
felelően csak a drive-in, room servi-
ce rendszerben való ételfelszolgálás 
és a házhoz szállítás engedélyezett.

Száz főnél többen nem szabad 
összegyűlni a szabadban

Betiltottak továbbá minden, zárt tér-
ben zajló kulturális, tudományos, 
művészi, sport, vallási rendezvényt. 
Az intézkedés a játéktermekre, a 
gyógykezelési központokra és a 
szépségápolási szolgáltatások-
ra is érvényes. Ugyancsak tilossá 
vált a több mint száz fős kültéri 

események szervezése. Az ennél 
alacsonyabb létszámú szabadtéri 
rendezvények esetében a szervezők 
kötelesek biztosítani legkevesebb 
egy méter távolságot a részvevők 
között. A teherfuvarozásban dolgo-
zó, 3,5 tonnánál nagyobb járműve-
ket vezető sofőröket arra kötelezik, 
hogy határátlépéskor fertőtlenítőt, 
kesztyűt és arcmaszkot használ-
janak. Ezek a sofőrök ugyanakkor 
nem kötelesek karanténba vonulni 
a hazautazáskor, ha nem észlelhe-
tők náluk a megbetegedés tünetei. 
A korlátozó intézkedések közé tar-
tozik az is, hogy tegnap két hétre 
felfüggesztették a Spanyolországba, 
illetve onnan Romániába irányu-
ló kereskedelmi légi forgalmat. Az 
Olaszország és Románia közötti légi 
közlekedés szüneteltetését március 
23-tól újabb 14 nappal meghosszab-
bítják.

Marcel Vela belügyminiszter 
egyúttal felkérte a diaszpórában élő 
román állampolgárokat, hogy első-
sorban az itthon élő szeretteikre gon-
dolva tegyenek le arról, hogy ebben 
az időszakban hazautaznak Románi-
ába. Arra is fi gyelmeztette külföldön 
élő honfi társait, hogy hazatérésük 
esetén két hétre intézményi karan-
ténba vagy otthoni elkülönítőbe ke-
rülnek. A sürgősségi állapot elrende-
lése nyomán a rendkívüli helyzetben 
kulcsszerepet kapó belügyminiszter 
igyekezett megnyugtatni a lakossá-
got, hogy a koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatos jelenlegi állapot 
nem indokolja egyetlen romániai 
város lezárását vagy az élelmi-
szer-fejadagok bevezetését. „Nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy 
városokat kelljen lezárni, hogy racio-
nalizáljuk az élelmiszert” – fogalma-
zott a tárcavezető.

Ezrével jönnek haza a külföldön 
dolgozók
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Röviden összefoglalva az elmúlt 
napok tapasztalatait. Itt, Lancia-
noban ahol élek, nincs hiszti, nincs 
pánik, nyugalom és optimizmus 
van és végeláthatatlannak tűnő vá-
rakozás. Nem fi zikailag nehéz a ka-
rantén, lelkileg, idegileg kimerítő. 
Az emberek elfogadják azt, amit az 
élet hozott, nem hibáztatnak sen-
kit, nem keresik a másikban a rosz-
szat, nem okolják a kormányt, sem 
az ellenzéket! 

Az élelmiszerboltba egyszerre 
5-6 embert engednek be, az ajtó 
előtt mindenki türelmesen, szótla-
nul vár, betartva egymástól az 1-2 
méter távolságot. Nincs felesleges 

vásárlás, nincs felesleges költés. 
Az előttem álló nem fosztotta ki a 
boltot, én sem, mert kell másnak is 
és minden polc fel van töltve, friss 
kenyér is van. Mikor a boltból kifelé 
tartottam az eladók utánam szóltak, 
hogy vigyázzak magamra, minden 
jó lesz. Ha nem ilyen mentalitással 
állunk ehhez a nehéz helyzethez, 
akkor hogyan fogjuk túlélni? Azért 
teszem fel ezt a kérdést, mert az első 
naplójegyzetem megjelenése után 
nagyon sokan írtak nekem a Face-
bookon, kérdeztek a karanténról, 
és igyekszem elmondani érthetően 
a tapasztalataimat minden otthoni-
nak, hiszen tudom: sajnos napokon 
belül Székelyföldön is ez lesz. Báto-

rítanak, és én is igyekszem bátorí-
tani másokat. Gyakran járőröznek 
a rendőrök, mert aki szabályt szeg 
azt viszik. Terelnek be mindenkit a 
lakásba, és aki nem alapvető élelmi-
szerért vagy gyógyszerért megy ki, 
annak hivatalos írásos kijárási en-
gedéllyel kell rendelkeznie. Kutyát 
sétáltatni 10 percig lehet. Egy hét 
alatt kétszer voltam kint a házból, 
bevásárolni mentem, de útközben 
is kerültem az embereket. Más is 
így tesz. Amint már írtam, nagyon 
gyorsan, egyik napról a másikra 
változtak a dolgok, jöttek az újabb 
és újabb szigorítások. 

Egyre több ismerősöm biztos ben-
ne, hogy nem április 3-án, hanem 

leghamarabb május közepén szaba-
dulunk ki a karanténból. A legfon-
tosabb, hogy itt Lanciano-ban és a 
környező falvakban továbbra sincs 
egy beteg sem, és máshol sincs isme-
rősöm, aki elkapta volna. Ahol nincs 
vírus, az csak annak köszönhető, 
hogy mindenki betartja az előírá-
sokat. Nem mászkálunk. Ha ki kell 
menni igyekszünk semmihez sem 
hozzáérni, és ha hazaértünk azon-
nal kézmosás jön. Láttam egy videót 
egy itteni, olaszországi körmenetről. 
A papot egy személy kísérte. Emlí-
tettem, hogy az üzletben is odaszól-
nak az embernek, hogy ne aggódjon, 
minden jó lesz. De már kevesebb a 
mosoly az arcokon...

A félreértések elkerülése végett 
szeretném megjegyezni, hogy nem 
sajnáltatni akarom magam, hiszen 
egészséges vagyok, csak leírom a ta-
pasztalatom és a véleményemet. Hát-
ha valakinek hasznára válik. Jólesik, 
ha valakivel beszélhetek, telefonon 
vagy az interneten, érzem a szeretetet, 
aggódást és ez nagyon sokat jelent. 
Most a pénz nem old meg semmit, a 
tettekkel sem lehet segíteni, de annál 
többet ér egy jó szó. Javaslom is min-
denkinek, hívja fel, írjon rá azokra is, 
akikkel rég nem beszélt. Sokat segít 
az egyhangúságban. Idő van elég...

(folytatjuk)
Katona Era 

Végeláthatatlannak tűnő várakozás

Hazudnak a hazatérők
Maros megyében egyetlen nap 
leforgása alatt 191 személlyel 
többen kerültek otthoni karan-
ténba a koronavírus-fertőzés 
veszélye miatt. A Maros megyei 
prefektúra által közölt számada-
tok alapján szerdán a megyé-
ben 498 személy volt otthoni 
karanténban és 41-en karantén-
központokban. Keddhez viszo-
nyítva az otthoni elkülönítésbe 
helyezettek száma 191-gyel nőtt. 
Ez – a közlemény értelmében – 
részben annak tudható be, hogy 
naponta érkezik a marosvá-
sárhelyi reptérre Budapestről 
repülőjárat, és ezeken mindig 
vannak olyan személyek is, 
akik koronavírussal fertőzött 
területekről érkeznek. Közben 
a kis és nagyobb közösségek 
tagjait egyre jobban aggasztja, 
hogy hazatérnek olyanok is a 
településekre, akik eddig vörös 
vagy sárga zónában, vagyis 
erősen és közepesen fertőzött 
országokban, régiókban éltek, 
dolgoztak. Az egyik Marosvásár-
hely közeli település polgár-
mesterre Facebook-üzenetben 
fordult a lakókhoz, hogy lehe-
tőség szerint minél kevesebbet 
járjanak ki, mert hamisan nyi-
latkozó személyek jöttek haza 
Olaszországból, és azonosítani 
kell őket. Mint kiderült, a helyi 
közösségek tagjai jelezték, hogy 
olyan személyekről van szó, akik 
nem a valós helyet mondták be, 
ahonnan érkeztek, hanem mást, 
hogy elkerülhessék a karantén-
ba helyezést. A községvezető 
értesítette a népegészségügyi 
igazgatóságot, hogy azok intéz-
kedjenek és rendeljék el az ott-
honi karanténba helyezésüket. 
Közben egy másik, szintén Vá-
sárhely közeli kistelepülésről azt 
jelezték, hogy szerdán reggel, 
külföldről érkezett személyek 
nyugodtan sétáltak a faluban, 
csoportosan. A polgármestertől 
megtudtuk, egy roma csoportról 
van szó, akik Magyarországon 
és Lengyelországban dolgoztak, 
és onnan érkeztek haza.

• RÖVIDEN 




