
 Külföld-Belföld 2020. március 23.
hétfő 5

BEZÁRNAK A PLÁZÁK, FOGÁSZATOK – LEGTÖBB NYOLC SZEMÉLY VEHET RÉSZT ESKÜVŐN, KERESZTELŐN, TEMETÉSEN

Részleges kijárási tilalom, határzár külföldieknek

Ortodox felelőtlenség. Kolozsváron ugyanazzal a kanállal áldoztatták a híveket

Részleges kijárási tilalmat rendeltek 
el a román hatóságok az új típusú ko-
ronavírus terjedésének megfékezése 
érdekében. Az élelmiszerüzletek és 
gyógyszertárak kivételével bezárnak 
a boltok a plázákban, lakat kerül a 
fogászatokra, éjszakánként feltéte-
lekkel lehet kimozdulni.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K orlátozzák a kijárást éjszakánként 
hétfő estétől, napközben pedig nem 
gyülekezhet háromnál több ember 

közterületen a román hatóságok által a 
sürgősségi állapot keretében foganatosított 
legújabb intézkedések keretében. Az új lé-
péseket Marcel Vela belügyminiszter, Raed 
Arafat, a tárca katasztrófavédelmi főosztá-
lyának vezetője és Bogdan Despescu bel-
ügyi államtitkár jelentette be szombaton 
este. A katonai rendelet értelmében az 
ország egész területén felfüggesztik a fogá-
szati rendelők tevékenységét, kivéve a sür-
gősségi beavatkozásokat. Meghatározatlan 
ideig felfüggesztik a kereskedelmi egysé-
gek tevékenységét is a plázák területén, 
kivéve az élelmiszerboltokét, gyógyszertá-
rakét, állatgyógyászati patikákét, valamint 
a vegy tisztítókét. Ezek az intézkedések teg-
nap este már hatályba léptek.

Háromnál többen
nem gyülekezhetnek
A személyforgalomra vonatkozó korlátozás 
keretében hétfő este tízórai hatállyal három 
főnél nagyobb csoportban tilos közlekedni 
az utcán és a köztereken a járványügyi in-
tézkedés alapján. A belügyminiszter úgy 
pontosított, hogy a részleges gyülekezési ti-
lalom keretében három főnél nagyobb cso-

portot csak azok a személyek alkothatnak, 
akik ugyanabban a háztartásban élnek. 
Reggel 6 és este tíz óra között kizárólag a 
következő, indokolt esetekben hagyhatják 
el lakóhelyüket a polgárok. Munkavégzés 
céljából (ha ez alapvető fontosságú, nem 
halasztható, és nem helyettesíthető ottho-
ni munkavégzéssel); alapvető szükségleti 
cikkek beszerzése (szakmai tevékenység 
céljából, illetve háziállatok számára is); 
halaszthatatlan egészségügyi-orvosi ellá-
tás érdekében, amely nem végezhető távoli 
beavatkozással; indokolt esetekben: gyer-
mekek, idősek, betegek, fogyatékkal élők 
ellátása, elkísérése, családtag elhalálozá-
sa; a lakóhely közvetlen környezetében 
megejtett, az egyéni tevékenységhez kö-
tődő rövid kijárás, beleértve a háziállatok 
sétáltatását.

Megjegyzendő, hogy a korlátozónak 
szánt intézkedések felsorolása során a 
belügyi tárca vezetője nem ezek kötelező 
jellegét hangsúlyozta, hanem az „aján-
lott” kifejezést használta. Raed Arafat 
belügyi államtitkár ugyanakkor azzal tol-
dotta meg a belügyminiszter által mon-
dottakat, hogy a lakosság „vegye úgy”: 
az általuk ajánlott, a katonai rendeletben 
sorjázott intézkedések kötelező jellegűek. 
Ezt az intézkedést március 23-ától, hétfő 
22 órától léptetik hatályba.

Az éjszaka folyamán, 22 és reggel 6 óra 
között részleges kijárási tilalom lesz, a 
lakóhelyen kívüli tartózkodás ugyan-

olyan feltételek mellett engedélyezett, 
mint napközben. Azzal a különbséggel 
viszont, hogy a hatóság illetékeseinek 
felszólítására mindenkinek kötelező 
felmutatni a szolgálati igazolványát, a 
munkáltatója által kibocsátott engedélyt, 
továbbá egy saját felelősségre, „előzete-
sen” kiállított nyilatkozatot. Ennek az 
aláírt, keltezéssel ellátott nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell az illető személy nevét, 
születési dátumát, lakcímét, munkavég-
zése helyét, úti célját és okát.

Lesújtanak a karanténszegőkre
Ezzel egy időben a hatóságok immár nem 
teszik lehetővé a külföldi állampolgárok és 
a hontalanok beutazását az országba. Ki-
vételt képeznek a humanitárius esetek, to-
vábbá ha erről kétoldalú megegyezés szüle-
tik az érintett országokkal, miként történt a 
Magyarországon keresztül hazatérő román 
állampolgárok esetében. A tartózkodási 
vagy letelepedési engedéllyel rendelkező 
külföldiek és a román állampolgárok roko-
nai továbbra is beutazhatnak az országba.
Marcel Vela bejelentette azt is, hogy drákói 
szigorral lesújtanak ezentúl a karantént és 
az otthoni elkülönítés szabályait megszegő 
polgárokra. A rendfenntartó erők azonnal 
intézményes, őrzött karanténba szállítják 
azokat a karanténra vagy otthoni veszteg-
zárra kötelezett polgárokat, akik hatósági 
engedély nélkül elhagyják a kijelölt helyet 
vagy a lakóhelyüket. Ezeknek a személyek-
nek újabb 14 napot kell eltölteniük karan-
ténban, ugyanakkor nem mentesülnek a 
szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség-
re vonás alól sem.

Szabad az istentisztelet,
de hívek nélkül
Lényeges intézkedés az is, hogy az egyhá-
zak számára megengedik ugyan az isten-

tiszteletek megtartását, ezeken azonban 
nem vehetnek részt a hívek, hanem az is-
tentisztelet, a mise online vagy a sajtó út-
ján közvetíthető. Ugyanakkor más egyházi, 
illetve civil eseményen – esküvő, kereszte-
lő, lakodalom, temetés – maximum nyolc 
személy vehet részt. Marcel Vela a szombat 
esti sajtónyilatkozat során elmondta, a hét 
elején foganatosított sürgősségi állapotnak 
köszönhetően nem beszélhetünk az új tí-
pusú koronavírus „széles körű” közösségi 
terjedéséről Romániában. (A közösségi 
terjedés azt jelenti, hogy már nem lehet 
minden fertőzöttről pontosan megmon-
dani, kitől kapta a vírust). A helyi önkor-
mányzatoknak kötelességük azonosítani 
és nyilvántartásba venni azokat a 65 éven 
felüli személyeket, akiknek nincsenek hoz-
zátartozóik, vagy segítségre szorulnak. A 
települési önkormányzatoknak támogatni-
uk kell őket, hogy minél kevésbé legyenek 
kitéve a vírusfertőzés veszélyének a lakhe-
lyük elhagyása által.

A belügyminiszter egyúttal felhívást 
intézett a lakossághoz, hogy tartsák be a 
hatóságok által hozott rendelkezéseket, 
tekintettel arra, hogy a világjárvány az el-
múlt évek egyik legnagyobb válsághelyze-
tét jelenti Románia számára. A megelőzés 
fontosságát emelte ki Raed Arafat belügyi 
államtitkár is, aki sajnálattal állapította 
meg, hogy szombaton a tavaszias idő mi-
att az emberek országszerte kimentek a 
szabadba, piknikeztek, grilleztek. Emiatt a 
hatóságok a RO-Alert rendszeren keresztül 
fi gyelmeztették a lakosságot az ezzel járó 
veszélyre. „Viselkedjenek felelősségtelje-
sen a saját és a családjuk védelmében. Tart-
sák be a személyes higiéniára vonatkozó 
szabályokat, kerüljék otthonuk indokolat-
lan elhagyását, és tartsák be a hatóságok 
utasításait” – szólította fel a lakosságot a 
katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője.

 » PÁVA ADORJÁN

E lhunyt tegnap két beteg, akiknél ko-
rábban kimutatták a koronavírusos 

fertőzést; ők a Covid-19 első romániai ál-
dozatai. A bukaresti stratégiai kommuni-
kációs törzs tájékoztatása szerint az első 
elhunyt beteg 67 éves férfi , szervezetében 
március 18-án mutatták ki a fertőzést a 
fi liași-i kórházban, ahonnan ugyanazon 
a napon Craiovára szállították. A páci-
ens – aki március 6-án tért haza francia-
országi gyógykezeléséről – súlyos, végső 
stádiumban lévő rákos beteg volt. A má-
sodik, 74 éves áldozat a bukaresti Victor 
Babeş-járványkórházban vesztette életét, 
esetében nem tudni, miként fertőzte meg 
a vírus. A hatóságok annyit közöltek róla, 
hogy krónikus betegségben is szenvedett, 
és dialízisre szorult. Ezzel egy időben 
Olaszországban már hét, Franciaország-
ban pedig egy Covid-19-ben szenvedő 
román állampolgár vesztette életét a hét-
végén. A bukaresti külügyminisztérium 
közölte, külföldön eddig 43 román állam-
polgárnál mutatták ki a vírust, a legtöb-
ben, 33-an Olaszországban, négyen Spa-
nyolországban élnek.

A koronavírusos fertőzések száma to-
vább emelkedett az országban: tegnap 66 
új esetet jegyeztek a hatóságok az előző 
napi adatokhoz képest; az új fertőzöttek 
9 és 74 év közöttiek. A vasárnap délben 

közölt információk alapján az eddigi leg-
nagyobb mértékben, 367-ről 433-ra nőtt 
a felderített esetek száma Romániában. 
Közülük 64-et gyógyultnak nyilvánítottak 
és kiengedtek a kórházból (47-et Temes-
váron, 11-et Bukarestben, hármat Craio-
ván, kettőt Konstancán és egyet Iaşi-ban). 
Továbbra is 14 beteget kezelnek intenzív 
osztályon, három páciens állapota súlyos. 

Intézményes karanténban közel ötezren, 
házi elkülönítésben pedig több mint 65 ez-
ren vannak. Eddig országos viszonylatban 
mintegy 10 ezer tesztet végeztek el. Részle-
tes, régiókra lebontott kimutatás azonban 
már nem áll rendelkezésre, a stratégiai 
kommunikációs törzs ugyanis a „félreér-
tések és a torz információk elkerülésére” 
hivatkozva a prefektusoknak is megtil-

totta, hogy információt szolgáltassanak 
a sajtónak a megyékben regisztrált fertő-
zöttekről. Eközben 129 ügyben indítottak 
nyomozást a hatóságok a betegségek le-
küzdésének meghiúsítása miatt. A  tegna-
pi közlése szerint a rendőrség 520 esetben 
rótt ki bírságot a lakhelyi elszigeteltség/
karantén be nem tartása miatt.

Különben a sürgősségi állapot kereté-
ben eddig bevezetett, valamint újonnan 
beharangozott korlátozó intézkedésekre 
sok helyen fi ttyet hánytak az emberek. 
Miközben például az erdélyi magyar tör-
ténelmi egyházak többsége bezárta a 
templomokat a hívek előtt, és online köz-
vetítette az istentiszteleteket, az ortodox 
egyház nem törődött a hatósági fi gyel-
meztetésekkel. Az ország számos nagy-
városában tömegek vettek részt tegnap 
a görögkeleti miséken, a legtöbb helyen 
egyméteres távolságot sem tartottak fenn 
egymás között a hívek. A legmegdöb-
bentőbb eset ugyanakkor Kolozsváron 
történt, ahol a Bocskai téri katedrális pó-
páját lefi lmezték, amint ugyanazzal a ka-
nállal áldoztatja híveit a szabadtéri isten-
tiszteleten, miközben nem tisztítja meg, 
nem fertőtleníti az evőeszközt. Az egyház 
úgy reagált: a hívek nem hoztak otthonról 
magukkal kanalat... Tegnap egyébként 
újabb bevásárlási pánik volt tapasztalha-
tó országszerte a további korlátozó intéz-
kedések bejelentésének hatására.

Két haláleset Romániában, sokan fi ttyet hánynak az óvintézkedésekre
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 » Az éjszaka folyamán, 22 és 
reggel 6 óra között részleges 
kĳ árási tilalom lesz, szolgálati 
igazolványt, engedélyt, nyilat-
kozatot kell felmutatni.




