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LAKÁSELHAGYÁS CSAK INDOKOLT ESETBEN – „SZOBAFOGSÁG” AZ IDŐSEKNEK

Otthon marasztalnak:
szigorodott a kijárási tilalom

A 65 év feletti polgárok nem hagyhatják el az otthonukat, a többiek pedig 
csak munkába, élelmiszerüzletbe és gyógyszertárba mehetnek – jelentette 
be tegnap Klaus Johannis államfő. Az elnök Ludovic Orban miniszterelnök-
kel és néhány kormánytaggal egyeztetett tegnap a romániai járványügyi 
helyzetről, ezen a tanácskozáson döntöttek a részleges kijárási tilalom szi-
gorításáról. A rendfenntartók támogatására a hadsereget is bevetik. 5.»

Szigor. A rendőrség hétfő estétől ellenőrzi a kĳ árási tilalom betartását, és bírságot ró azokra, akik nem rendelkeznek igazolással

Baj, hogy nem ülnek
otthon az emberek
Egész Máramaros retteg a Borsára 
Olaszországból hazatért vendég-
munkásoktól, akik a hatóságok sze-
rint nem tartják be az elkülönítésre 
vonatkozó intézkedéseket. Ezért az 
észak-erdélyi megyében még az or-
szágos kijárási tilalom kihirdetése 
előtt prefektusi rendelettel szigorí-
tották a korlátozásokat.  9.»

Sok a kérdőjel a
mentőcsomag körül
Még mindig sok a kérdőjel, a több-
féle értelmezés az Orban-kormány 
által szombaton kiadott gazdasági 
mentőcsomag körül. A Krónikának 
nyilatkozó szakember éppen ezért 
operatív tanács létrehozását java-
solja, mivel „nincs idő törvényértel-
mezésekre, pereskedésre, hanem 
gyors beavatkozásra van szükség, 
hiszen minden késlekedés a cégek 
létét veszélyezteti”.  7.»

Telefonos lelki
segítség lelkésztől
A lelkészek igyekeznek meg-
nyugtatni a hozzájuk fordulókat, 
együtt imádkoznak velük a kény-
szerű bezártság, a járványhelyzet 
idején – mondta el a Krónikának 
Rácz Norbert, a kolozsvár-bel-
városi unitárius egyházközség 
lelkésze. Mint felhívta a fi gyelmet, 
bármilyen településről bármilyen 
felekezetű ember fordulhat tele-
fonos lelki támogatásért ahhoz a 
húsz unitárius lelkészhez, akik-
nek telefonszáma megtalálható az 
egyház honlapján. 3.»

Járványmegelőzés
az idősek körében
A kolozsvári magyar anyanyelvű 
idős embereknek szeretne segít-
séget nyújtani a frissen létreho-
zott Szomszédok.ro oldal: a koro-
navírus-fertőzés által leginkább 
veszélyeztetett korosztálynak 
házhoz szállítják a szükséges 
élelmiszereket, gyógyszereket, il-
letve kifi zetik számláikat.  12.»

 » A továbbiak-
ban a hatósági 
és házi karantén-
ban levő szemé-
lyeket elektroni-
kus eszközökkel 
fi gyelik majd 
meg.
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Szijjártó: megvédjük a külhoni
magyarok megerősödését  4.»

New York lehet az új Vuhan  6.»
Jövőre halasztották
a tokiói nyári olimpiát  11.»
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