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Karanténban az ország,
kijárás csak igazolással

Hatályba lépett tegnap déltől a koronavírus miatti kijárási tilalom szigorí-
tása Romániában, a polgárok csak indokolt esetben, írásos nyilatkozattal 
tartózkodhatnak az utcán. Az idősek naponta két órára mozdulhatnak ki 
otthonukból. Bukarestben demonstratív célból a hadsereg is megjelent az 
utcákon, Kolozsváron azonban nem láttunk katonákat, annál több viszont 
a járókelőket, autósokat igazoltató rendőr és csendőr. Az emberek többsége 
betartja a sürgősségi állapot keretében elrendelt szabályokat, egyesével, 
legtöbb kettesével, sokan arcukon maszkkal közlekednek. Az országban 
lapzártánkig 14 személy halálát okozta az új koronavírus, ugyanakkor 
906-ra emelkedett a fertőzöttek száma.

Éber szemek. Látkép rendőrökkel a kolozsvári Széchenyi téren: mindenképpen legyen nálunk a kĳ árásunkat igazoló dokumentum

Lehet ingázni 
a határon át
Újra lehetővé válik az ingázás a 
magyar–román határon azok szá-
mára, akik a határ másik oldalán 
dolgoznak – jelentette be tegnap 
Szijjártó Péter magyar külügy-
miniszter. Pásztor Sándor Bihar 
megyei tanácselnök szerint ez több 
ezer személy életét könnyíti meg a 
határ két oldalán.  2.»

Járvány és globális 
átrendeződés
A Kína és az Egyesült Államok 
közötti álhírháborúban olyan 
dezinformációk jelennek meg, 
mint hogy a vírust a kínai, illetve 
az amerikai kormány állította elő 
biológiai fegyverként – idézte fel 
a nagyhatalmi vetélkedés egyik 
aktuális mozzanatát Barabás T. 
János, a budapesti Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet vezető elemzője, 
aki arról is beszélt lapunknak: jó 
lenne, ha a román elit felismerné, 
Magyarország nem tartozik Buka-
rest valós ellenfelei közé. 4.»

Európai pénzek
válságkezelésre
Átcsoportosítja az Európai Unió a 
kohéziós alapokat – ezeket a pén-
zeket válságkezelésre használhat-
ják a tagállamok. A legfontosabb 
célkitűzés az élet és az egészség 
védelme, ezért a pénzalapok egy 
részét a közegészségügyi rend-
szerek ellátására lehet fordítani a 
következő időszakban. A javas-
latot várhatóan ma elfogadja az 
Európai Parlament. 6.»

Változhat idővel a
vírus hatóképessége
Minél többen esnek át a fertőzésen, 
annál többen válnak védetté, ami 
a járvány természetes kioltását 
eredményezheti – véli Székely Edit 
mikrobiológus főorvos. A marosvá-
sárhelyi egyetemi oktató a Covid-19 
terjedéséről, a fertőzés megelőzésé-
ről, az új koronavírussal szembeni 
küzdelemről beszélt. 7.»

 » A gépkocsi- 
és személyforga-
lom látványosan 
megcsappant a 
szerda délben 
hatályba lépett 
korlátozásoknak 
betudhatóan, 
az élet azonban 
nem állt meg.
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Mentalitásváltással fékezhető 
a szórványosodás  9.»

Kilenc hónappal elhalaszthatják 
a hiteltörlesztést Romániában  6.»
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A bizonytalan behozatalt kellene
pótolnia a hazai mezőgazdaságnak
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