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Vigyázni az álhírekkel
Ellenőrzik a kamu információkat járvány idején
• Bezárt egy hírpor-
tált álhírek terjeszté-
se miatt a bukaresti 
stratégiai kommuni-
kációs törzs. A média-
hatóság és a magyar 
újságírószervezet 
egyaránt fokozottan 
figyeli a médiában 
megjelenő tartal-
makat, a lakosságot 
pedig arra kérik, csak 
megbízható forrásból 
tájékozódjon.

P A P  M E L I N D A

„A koronavírus az egyszerű náthá-
nál is ártalmatlanabb”, „Megvan a 
gyógyszer a koronavírusra!”, „A ko-
ronavírust laboratóriumban fejlesz-
tették ki, hogy lerombolják a kínai 
gazdaságot” – tucatjával olvasni 
hasonló című álhíreket ebben az 
időszakban a közösségi portálokon. 

Sőt, egyes jóakaró ismerőse-
ink üzenetben is elküldik, 
nehogy lemaradjunk a sze-
rintük a mainstream (fősod-
ratú) média által tudatosan 
eltitkolt „igazságról”. Bár 
a hatóságok folyamatosan 

hangsúlyozzák: járvány ide-
jén különösen fontos, hogy hivata-
los forrásból tájékozódjunk, sokan 
nem teszik és a szenzációhajhász 
álhírgyártók prédájává válnak. Épp 
ezért a szakmai szervezetek ebben 
az időszakban fokozottan fi gyelik a 
járvánnyal kapcsolatos tartalmakat.

A koronavírus terjedése kapcsán 
a világhálón megjelenő híreket az 
országos stratégiai kommunikációs 
törzs ellenőrzi, és egy elnöki rende-
let nyomán arra is jogosultak, hogy 
bezárjanak álhíreket terjesztő por-
tálokat. Erre már van is példa: Mar-

cel Vela belügyminiszter néhány 
napja egy kamuportál bezárását 
kérte a távközlési hatóságtól álhírek 
terjesztése miatt. A stiridemoment.
ro cikkében azzal riogatott, hogy 
bezárnak a nagy élelmiszeráru-
ház-láncok, és több valótlanságot 
tartalmazó írást is közölt. Úgy sze-
lektált az információk között, vett át 
részlegesen nyilatkozatokat, hogy 
azokkal pánikot keltsen a lakosság 
körében. Ráadásul a cikkek szerző-
it, az oldal működtetőit nem sikerült 
azonosítani, az országos rendőr-fő-
kapitányság eljárást indított az ügy-
ben álhírek közlése miatt.

Fokozottan monitorozzák 
a tévéket, rádiókat

„Sajnos az internetre még nem ter-
jed ki a hatáskörünk. Nincs arra 
jogosultságunk, hogy beleszóljunk 
abba, mi történik a világhálón” – 
nyilatkozta lapcsaládunknak Borsos 
Orsolya, az Országos Audiovizuális 
Tanács (CNA) RMDSZ-es tagja. Ezzel 
szemben a televíziók, rádiók tartal-
mait fokozottan ellenőrzik a korona-
vírus-járvány idején. „Televízióknál 

is előfordul, hogy megpróbálnak 
szenzációhajhász módon viszonyul-
ni a helyzethez” – ismerte el Borsos. 
Elmondta, a médiahatóság már az 
első fertőzéses esetek kapcsán köz-
leményben hívták fel a műsorszol-
gáltatók fi gyelmét arra, hogy semmi 
szín alatt ne próbáljanak meg álhí-
reket terjeszteni, minden informá-
ciót ellenőrizzenek, hangsúlyozva: 
egyébként is, de most különösen 
fontos a korrekt tájékoztatás.

Még az elnöki dekrétum megjele-
nése előtt újabb ajánlást fogalmaz-
tak meg arra vonatkozóan, hogy mit 
lehet és mit nem koronavírus-jár-
vány idején. „Igyekeznek betarta-
ni, nyilván nagy a kísértés. A CNA 
minden tévét és rádiót fokozottan fi -
gyel, főleg a koronavírussal kapcso-
latos híreket követjük. De jelenteni 
is lehet, ha valaki olyan tartalmat 
lát, hall tévében, rádióban, amiről 
úgy gondolja, hogy nem korrekt, 
nincs valóságtartalma, szenzáció-
hajhász. Ezt jelezheti a cna@cna.ro 
e-mail-címen” – mondta a Króniká-
nak Borsos Orsolya. 

Lakat alatt. Csak megbízható 
forrásból tájékozódjanak
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Tájékozódjon hiteles forrásból!

ROSTÁS SZABOLCS

V lad Roşca közösségi oldalán 
számolt be a Nagylak II autópá-

lya-határátkelőnél teljesített szolgá-
latáról, amelynek során az országba 
belépő polgárokat vizsgálják, kifag-
gatva őket, honnan jönnek, hová 
tartanak. A Magyarország által meg-
nyitott humanitárius folyosón több 
tízezren lépték át a román–magyar 
határt azok közül, akik ideiglenesen 
Ausztriában rekedtek, miután a ma-
gyar hatóságok múlt hétfőn a hatá-
rok lezárásáról döntöttek a külföldi 
állampolgárokkal szemben.

Az orvos szerint kollégáival 
együtt hamar rájöttek: a belépők 
esetében nem csak a koronavírus 
ellen harcolnak, hanem a tapintat-
lanság, érzéketlenség és a mások 
iránti tisztelet teljes hiányával. Roş-
ca bejegyzésében úgy fogalmaz, a 
hazamenekülők egy része a tisztelet 
teljes hiányát tanúsítja az orvosok, 
valamint egész Románia iránt. „Ar-
rogancia, felületlenség, neveletlen-
ség, tanulatlanság, volt itt részünk 
mindenben. Nekik semmi sem szá-
mít, nem akarnak karantént, nem 
értik meg az elkülönítés fontosságát, 
annak kockázatát, hogy másokat is 
megfertőzhetnek, ők minden áron 

haza akarnak jutni. Számukra a ro-
mánok nem számítanak, csak Ro-
mániát akarják utolsó lehetőségként 
és esélyként” – olvasható az aradi 
orvos bejegyzésében. Roşca úgy 
véli, nincs szükség szakértői tanul-
mányokra annak megállapítására, 
hogy hamarosan megnő a bűnözés 
(szerinte sokan koldulással, lopás-
sal, prostitúcióval foglalkoztak kül-
földön), ugyanakkor kitör a járvány 
is Romániában. Egyébként a Szabad 
Európa Rádió román nyelvű hon-
lapja szerint több száz ezerre tehető 
azoknak a Nyugat-Európából haza-
tért románoknak a száma, akik a la-
za intézkedések miatt „megúszták” a 
házi elkülönítésbe vagy karanténba 
helyezést. A cikk azt állítja, legalább 
200 ezerre, de nem kizárt, hogy akár 
950 ezerre tehető azon március ele-
jén Nyugatról – főleg Olaszország-
ból és Spanyolországból – hazatért 
románok száma, akik nem kerültek 
elkülönítőbe, mivel akkor lépték át 
a román országhatárt, amikor még 
csak az észak-olaszországi Lombar-
dia tartomány számított járvány súj-
totta „vörös zónának”. A forrás sze-
rint a külföldről hazatért románok 
legfeljebb 3,3 százalékán végeztek 
koronavírus-tesztet.

Neveletlenek, arrogánsak
• Saját és embertársaik megbetegítése iránti nemtö-
rődömséggel, a tisztelet teljes hiányával vádolja egy 
aradi orvos annak a több tízezer román állampolgár-
nak egy részét, amely ebben az időszakban tart haza 
Nyugat-Európából. 

Napok óta ez zajlik. Tömegesen 
érkeznek haza Nyugat-Európából 
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