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BETILTOTTÁK A BELTÉRI RENDEZVÉNYEKET A KORONAVÍRUS TERJEDÉSE MIATT

Ellehetetlenült a vendéglátás, 
korlátozzák a temetéseket is

Kilátástalan helyzetbe kerültek az országban működő éttermek, kávézók és 
más vendéglátóipari egységek, miután a román hatóságok elrendelték műkö-
désük felfüggesztését a koronavírus-fertőzés terjedésének feltartóztatása ér-
dekében foganatosított sürgősségi állapot idejére. A drasztikus korlátozások 
miatt veszélybe került a kisvállalkozók megélhetése is; szakértői becslések 
szerint a szolgáltatóiparban, szállításban, idegenforgalomban, kiskereske-
delemben hozzávetőlegesen egymillió dolgozó veszíti el átmenetileg állását. 
Miközben a járvány fenyegetettsége közepette immár a rezidenseket és az or-
vostanhallgatókat is bevetik, az erdélyi magyar történelmi egyházak is alkal-
mazkodnak a rendkívüli helyzethez, elrendelve a templomi istentiszteletek, 
gyülekezeti alkalmak szüneteltetését, a temetések korlátozását. 4.»

Kimért korlátozások. Tilos a helyben fogyasztás a vendéglátóhelyeken, csak a drive-in típusú kiszolgálás és a házhoz szállítás megengedett

A kormány mentené
a gazdaságot
A kényszerszabadságok biztosí-
tása, a hitelkeretek garantálása, 
a jövedelemadók befi zetésének 
két hónapos elhalasztása szerepel 
egyebek mellett abban a gazdasá-
gi intézkedéscsomagban, amely 
szerepelt a bukaresti kormány 
tegnapi, lapzártánkkor még tartó 
ülésének napirendjén. Azt, hogy 
mekkora a baj, mi sem jelzi job-
ban, hogy a Dacia és a Ford gyárá-
ban is leáll a termelés.  6.»

Medve: törvény van,
kvóta nincs
A vadkárokat továbbra sem 
fi zetik ki, a veszélyes medvékre 
nem adnak kilövési engedélyt 
annak ellenére, hogy a vadászati 
törvény módosítását január elején 
az államfő is kihirdette. Ahogy 
melegszik az idő, egyre több kárt 
okoznak a nagyvadak, a járvány 
okozta válság pedig súlyosbítja a 
helyzetet – mondta el a Króniká-
nak a brassói területi erdészeti és 
vadászati felügyelőség aligazgató-
ja, Nagy Dániel.  3.»

Több konvoj is átkel
Magyarországon
Mivel az eredetileg egyetlen 
alkalomra szóló időtartam nem 
volt elegendő az osztrák–magyar 
határon feltorlódott román és 
bolgár állampolgárok számára, 
hogy átkeljenek Magyarország-
ra, a magyar és a román külügyi 
tárca vezetője megállapodott 
arról, hogy további alkalmakkor 
is beengedik a román állampolgá-
rokat. Így éjszakánként léphetnek 
be Magyarországra. 5.»

Otthoni megelőzés, 
online koncertek
A helyes kézmosás elengedhetet-
len a koronavírussal szembeni 
védekezésben, ugyanakkor a 
gyakran megérintett felületek napi 
tisztítása is javasolt. Az óvintéz-
kedéseket betartó, otthon mara-
dó állampolgárok koncerteket, 
főzőműsort is követhetnek élőben 
a közösségi oldalakon.  12.»

 »  A száz főnél 
alacsonyabb 
létszámú sza-
badtéri rendez-
vények esetében 
a szervezők köte-
lesek biztosítani 
legkevesebb egy 
méter távolságot 
a résztvevők 
között.
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Felszusszant Kolozsvár, miután 
sok sofőr otthon maradt  9.»

Nem halt ki a „magyarzászló-faló”
vírus, büntetés az elöljárónak 2.»
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Torockói
érlelt sajtok
erdélyi tejből
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