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ÉTTERMEK, SZÁLLODÁK ZÁRTAK BE A BELTÉRI KISZOLGÁLÁS BETILTÁSA MIATT – BAJBAN A KEZELŐKÖZPONTOK, SZÉPSÉGSZALONOK

Ellehetetlenítik a vendéglátást a korlátozások

Országszerte sátrakat állítottak fel a kórházak előtt a betegek előzetes kiszűrésére

Negyvenegy év a fertőzöttek átlagéletkora Romániában

A koronavírussal diagnosztizált 260 romániai személy 50 százaléka nő, 45 százaléka 
férfi , 5 százaléka kiskorú – tette közzé tegnap a bukaresti belügyminisztérium kataszt-
rófavédelmi főosztálya (DSU). A hivatalos tájékoztatás szerint a diagnosztizáltak átla-
géletkora 41 év, a következő megoszlás szerint: 5 páciens (2 százalék) 0–9 év közötti; 
8 páciens (3%) 10–19 év közötti; 31 páciens (13%) 20–29 év közötti; 64 páciens (26%) 
30–39 év közötti; 70 páciens (28%) 40–49 év közötti; 47 páciens (19%) 50–59 év közötti; 
12 páciens (5%) 60–69 év közötti; 9 páciens (4%) 70–79 év közötti. A tegnap délutánig 
azonosított 260 fertőzött közül 19-en már meggyógyultak. A diagnosztizáltak közül 88 
bukaresti, ezenkívül a legtöbb esetet Hunyad, Iaşi és Temes megyében mutatták ki.

Kilátástalan helyzetbe kerültek az 
országban működő éttermek, kávézók 
és más vendéglátóipari egységek, 
miután a román hatóságok elrendelték 
működésük felfüggesztését a korona-
vírus-fertőzés terjedésének feltartózta-
tása érdekében foganatosított sürgős-
ségi állapot keretében. A drasztikus 
korlátozások miatt veszélybe került a 
kisvállalkozók megélhetése is.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

B etiltottak tegnapi hatállyal Romá-
niában minden beltéri – kulturá-
lis, tudományos, vallási, sport és 

szórakoztató – rendezvényt az új típusú 
koronavírus-járvány miatt, a kültérieket 
pedig legfeljebb száz ember részvételével 
engedélyezik, ha a résztvevők legalább 
egyméteres távolságot tartanak egymástól. 
A rendkívüli intézkedéseket Marcel Vela 
belügyminiszter jelentette be kedden este. 
A tárcavezető által jóváhagyott rendelet 
értelmében ideiglenesen beszünteti tevé-
kenységét valamennyi, élelmiszer és sze-
szes ital felszolgálására és forgalmazására 
szakosodott étterem, vendéglő, szálloda, 
kávézó vagy bármilyen más vendéglátó-
ipari egység. Kizárólag azok a kereskedel-
mi vendéglátóipari egységek folytathatják 
működésüket, amelyek nem feltételezik 
a vásárlóknak a helyiségben való mara-
dását. Ennek megfelelően csak a drive-in, 
room service rendszerben való ételfelszol-
gálás és a házhoz szállítás engedélyezett.

Száz főnél többen nem szabad
összegyűlni a szabadban
Betiltottak továbbá minden, zárt térben 
zajló kulturális, tudományos, művészi, 
sport, vallási rendezvényt. Az intézkedés 
a játéktermekre, a gyógykezelési közpon-
tokra és a szépségápolási szolgáltatásokra 
is érvényes. Ugyancsak tilossá vált a több 
mint százfős kültéri események szervezése. 
Az ennél alacsonyabb létszámú szabadtéri 
rendezvények esetében a szervezők köte-
lesek biztosítani legkevesebb egy méter 
távolságot a résztvevők között. A teherfu-
varozásban dolgozó, 3,5 tonnánál nagyobb 
járműveket vezető sofőröket arra kötelezik, 
hogy határátlépéskor fertőtlenítőt, kesz-

tyűt és arcmaszkot használjanak. Ezek a 
sofőrök ugyanakkor nem kötelesek karan-
ténba vonulni a hazautazáskor, ha nem 
észlelhetők náluk a megbetegedés tünetei. 
A korlátozó intézkedések közé tartozik az 
is, hogy tegnap két hétre felfüggesztették 
a Spanyolországba, illetve onnan Románi-
ába irányuló kereskedelmi légi forgalmat. 
Az Olaszország és Románia közötti légi 
közlekedés szüneteltetését március 23-tól 
újabb 14 nappal meghosszabbítják.

Marcel Vela belügyminiszter egyúttal 
felkérte a diaszpórában élő román állam-
polgárokat, hogy elsősorban az itthon élő 
szeretteikre gondolva tegyenek le arról, 
hogy ebben az időszakban hazautaznak 
Romániába. Arra is fi gyelmeztette külföl-
dön élő honfi társait, hogy hazatérésük 
esetén két hétre intézményi karanténba 
vagy otthoni elkülönítőbe kerülnek. A 
sürgősségi állapot elrendelése nyomán a 
rendkívüli helyzetben kulcsszerepet kapó 
belügyminiszter igyekezett megnyugtatni a 
lakosságot, hogy a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos jelenlegi állapot nem indokol-
ja egyetlen romániai város lezárását vagy 
az élelmiszer-fejadagok bevezetését. „Nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy városo-
kat kelljen lezárni, hogy racionalizáljuk az 
élelmiszert” – fogalmazott a tárcavezető, 
hozzátéve, a hatóságok által hozott intéz-
kedések célja elejét venni a vírus széles 
körű terjedésének. A tárcavezető egyúttal 
arra kérte az állampolgárokat, ne essenek 
az álhírek csapdájába, „legyenek erősek és 
józan gondolkodásúak”.

Bevetett rezidensek,
több a rendőr az utcán
Bogdan Despescu belügyi államtitkár be-
jelentése szerint a helyi rendőrségek irá-
nyítását a hétfőn életbe lépett, egyelőre 30 
naposra tervezett sürgősségi állapot idején 
a megyei rendőr-főkapitányságok látják el. 
Ebben az időszakban a rendvédelmi szer-
vek nagy létszámban látnak el operatív fel-
adatokat és járőrözést közterületen, ezzel 
egy időben folyamatosan ellenőrzik a ko-
ronavírus gyanúja miatt elrendelt otthoni 
elkülönítés szabályainak betartását.

Raed Arafat belügyminisztériumi állam-
titkár, a katasztrófavédelmi felügyelőség 
vezetője ugyanakkor arról nyújtott tájé-
koztatást, hogy az egészségügyi munka-
erőhiány pótlása érdekében elrendelték a 
rezidens orvosok szakgyakorlatozásának 
felfüggesztését. A szakorvosképzésben 
részt vevő orvosokat, orvostanhallgatókat 
és önkénteseket szakképzésüknek megfe-

lelően osztják be kórházakhoz, klinikák-
hoz, sürgősségekhez, mentőállomásokhoz.

Gyógytorna WhatsAppon
Az újabb szigorítások a gyógykezelési köz-
pontokra, klinikákra is vonatkoznak. Egy 
gyógytornás és fi zioterápiás kezeléseket 
végző kolozsvári központ vezetője lapunk-
nak elmondta, remélte, hogy nem jut ide, 
de most kénytelen bezárni a központot, és 
online módon segíteni a betegeknek a to-
vábbi gyógyulásban. A sürgősségi állapot 
bejelentése óta számos intézkedést hoztak 
a koronavírus terjedésének megakadályo-
zására, többek között nem fogadtak új pá-
cienseket, és a munkaidőt is lerövidítették, 
amennyire lehetett. Most annak ellenére 
kénytelenek bezárni, hogy a fi zioterápiás 
kezeléseknek például nem tesz jót a meg-
szakítás, ezek ugyanis akkor a leghatéko-
nyabban, ha huzamosabb ideig naponta 
végzik őket. A betegeket online segítik 
a továbbiakban, WhatsAppon küldenek 
gyakorlatokat számukra, hogy otthon tor-
názhassanak, azonban a lézeres és ultra-
hangos kezelések egy részét az újranyitást 
követően újra kell majd kezdeniük a meg-
szakítás miatt.

Egy marosvásárhelyi fodrásztól meg-
tudtuk, már múlt szerda óta nem jár be a 
szalonba, erre a hétre rendelése sem volt, 
pedig a járványhelyzet előtt két hétre be 
volt telve a határidőnaplója. Az elkövetke-
ző két hétben egyáltalán nem akar klien-
seket fogadni, utána pedig gondolkodik 
azon, hogy házhoz menjen kérésre azok-
hoz, akikkel bizalmasabb viszonyban van. 
Hasonlóan alkalmazkodik a helyzethez a 
szalonban dolgozó kozmetikus is, aki haza-
vitte mozdítható kellékeit, és otthon vállal 
vendégeket, ha szükség lesz rá.

 » KISS JUDIT

Az erdélyi magyar történelmi egyházak 
is alkalmazkodnak a rendkívüli hely-

zethez. Csűry István, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület püspöke 
tegnapi körlevelében arról tájékoztatta a 
gyülekezeteket és lelkipásztorokat, hogy 
a koronavírus-világjárványra tekintettel, a 
belügyminisztérium rendelkezését tiszte-
letben tartva, átmenetileg az egyházkerü-
letben is szüneteltetik a templomi istentisz-
teletek megtartását és minden gyülekezeti 
alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és 
összejövetelt. Felhívják a hívek fi gyelmét, 
hogy a televízióban és a rádióban, vala-
mint az interneten is több helyen lehet re-
formátus igehirdetést hallgatni; ezeknek 
a listáját megtalálhatják az egyházkerület 
honlapján is (www.krek.ro). Arra kérnek 
mindenkit, hogy ebben a rendkívüli idő-

szakban is őrizze meg hitét és optimiz-
musát. „Ne féljetek, mert »még a hajatok 
szálai is mind meg vannak számlálva« (Lk 
12,7)! Otthonainkban imádkozzunk azo-
kért, akik erőfeszítéseket tesznek annak ér-
dekében, hogy megakadályozzák a járvány 
terjedését, hordozzuk imáinkban a szenve-
dőket, könyörögjünk a gyógyulásért!” – ol-
vasható Csűry István püspök körlevelében. 
Az Erdélyi Református Egyházkerület is be-
jelentette, hogy a gyülekezetek további in-
tézkedésig szüneteltetnek minden zárt téri 
egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, 
bibliaórát, ifj úsági alkalmat, jegyesbeszél-
getést és esketést, vallásórát, konfi rmációi 
előkészítést és konfi rmációt. Az istentiszte-
leti helyek zárva tartása mellett az istentisz-
teleteket nyílt téren, legtöbb 100 fős részvé-
telig terjedően, délutáni liturgia szerint kell 
megtartani. Kató Béla püspök felkérte a 
gyülekezetek fi ataljait, hogy – akár a helyi 

önkormányzattal vagy civil szervezetekkel 
együttműködve, akár a gyülekezet szerve-
zésében – segítsenek az idős gyülekezeti 
tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Nem tartja meg a személyes részvételű is-
tentiszteleteket a Magyar Unitárius Egyház 
sem. „Ahogyan már korábban felhívtuk 
a fi gyelmet, el kell halasztani az esküvő-
ket, keresztelőket” – mondta el a Krónika 
megkeresésére tegnap Rácz Norbert Zsolt 
püspöki titkár. Az egyház úgy rendelkezik, 
hogy temetési szertartást kizárólag sza-
badtéren lehet megtartani, így sem temp-
lomban, sem ravatalozóépületben, sem a 
családi háznál nincs lehetőség gyászszer-
tartást végezni. A kültéri szertartásokra vo-
natkozóan felhívják a fi gyelmet, hogy száz 
személynél többen nem vehetnek részt, a 
jelenlevők között kötelező módon be kell 
tartani a 2–2,5 méteres távolságot, biztosí-
tani kell a megfelelő fertőtlenítési lehető-

ségeket (egyszer használatos fertőtlenítő 
kéztörlők stb.). „Mellőzzük a gyászjelen-
tők osztogatását. A jelenlevők csak addig 
nem használt papír zsebkendővel érintsék 
az arcukat, szemüket, orrukat, amit aztán 
haladéktalanul dobjanak el az arra a célra 
kijelölt szemétgyűjtő helyre. A részvétnyil-
vánításkor a jelenlevők mellőzzék a kézfo-
gást, az ölelést, illetve a testi érintkezésnek 
minden formáját. Ehelyett ajánljuk a 2–2,5 
méterről történő, udvarias meghajlást, 
biccentést és rövid szóbeli részvétnyilvání-
tást” – részletezte a püspöki titkár. Az egy-
ház rendeletében az is szerepel, a lelkészek 
ne vegyenek részt virrasztáson és torokon, 
ugyanakkor próbálják meg lebeszélni a 
gyászoló családokat azok megtartásáról. 
Hasonlóképpen javasolják a temetői szer-
tartás után sok helyen szokásos, helyben 
elfogyasztandó, vagy hazavitelre előkészí-
tett csomagok kínálásának felfüggesztését.

Bezárják a templomokat, korlátozzák a temetéseket a magyar egyházak
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