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KORONAVÍRUS: KÉT HALÁLOS ÁLDOZAT, 433 FERTŐZÖTT ROMÁNIÁBAN 

Négy fő már tömeg: jön
a részleges kijárási tilalom

Szigorították a román hatóságok az új típusú koronavírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében eddig foganatosított intézkedéseket. Az élelmiszer-
üzletek és gyógyszertárak kivételével mától bezártak a boltok a plázákban, 
lakat került a fogászatokra, ugyanakkor mától részleges kijárási tilalom lépett 
életbe, napközben nem gyülekezhet háromnál több ember közterületen. Éj-
szakánként feltételekkel, munkáltatói igazolással, saját felelősségre kiállított 
nyilatkozattal lehet kimozdulni otthonról. Közben tegnap regisztrálták a ko-
ronavírus első két halálos áldozatát Romániában, nyolc román állampolgár 
pedig külföldön halt bele a fertőzésbe; a megbetegedettek száma 433-ra emel-
kedett az országban. Nem hivatalos adatok szerint az elmúlt hónap során több 
százezer, külföldről hazatért polgár kerülhette ki a karantént. 5.»

Kötelező elkülönülés. Holnaptól napközben nem gyülekezhet közterületen háromnál több ember, csak ha egyazon háztartásban élnek

Bírálják a hazatartó
románok egy részét
Saját és embertársaik megbe-
tegítése iránti nemtörődömség-
gel, a tisztelet teljes hiányával 
vádolja egy aradi orvos annak a 
több tízezer román állampolgár-
nak egy részét, amely ebben az 
időszakban tart haza Nyugat-Eu-
rópából. Vlad Roşca közösségi 
oldalán számolt be a Nagylak 
II autópálya-határátkelőnél 
teljesített szolgálatáról, amely-
nek során az országba belépő 
polgárokat vizsgálják, kifaggat-
va őket, honnan jönnek, hová 
tartanak.  4.»

Kétszázezren
maradtak állás nélkül
Országos szinten 200 ezer 
alkalmazott munkaszerződését 
függesztették fel egy hét leforgá-
sa alatt Violeta Alexandru
munkaügyi miniszter szerint. 
A pénzügyminisztérium nem tolta 
ki az adóbevallás határidejét.  

6.»

Színházi csemegék
virtuális térben
Korábbi előadások felvételei-
vel, archív tartalmakkal, online 
regényfolyammal próbálják 
enyhíteni a nézők bezártságérze-
tét a koronavírus-fertőzés miatt 
tevékenységüket szüneteltető 
erdélyi színházak. A marosvá-
sárhelyi és a nagyváradi teátrum 
is YouTube-csatornára tölti fel a 
különböző produkciókat. 9.»

Elkülönülten várják
a járvány végét
Alkalmazkodtak a hazai sporto-
lók a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozásokhoz, és bár 
várják a versenyek folytatását, 
másokat is otthonmaradásra 
biztatnak. Ionuț Lupescu szerint 
egyelőre nem érdemes a sport-
szezon folytatásának lehetősége-
it vitatni. 11.»

 » Tegnap az 
ország legtöbb 
településén 
kígyózó sorok 
alakultak ki a 
nagy bevásár-
lóközpontok 
előtt a hatósági 
bejelentések 
hatására.
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Újabb bírság magyar zászlók miatt
Gálfi Árpádnak  3.»

Szijjártó Kolozsváron: Budapest 
folytatná a gazdaságfejlesztést 4.»

Módosult fesztiválidőpontok
a koronavírus miatt  12.»
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