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FOKOZOTTAN ELLENŐRIZNEK MINDENKIT TEGNAP DÉLTŐL A RENDŐRÖK – AZ IDŐSEK KÉT ÓRÁRA KIMOZDULHATNAK OTTHONRÓL

Kocogásra, kutyasétáltatásra nem kell igazolás

Tilalmak. Marcel Vela belügyminiszter jelentette be a szigorításokat

Hatályba lépett tegnap déltől a 
koronavírus miatti kijárási tilalom 
szigorítása, a polgárok csak indokolt 
esetben, írásos nyilatkozattal tar-
tózkodhatnak az utcán. Az idősek 
naponta két órára mozdulhatnak ki 
otthonukból.

 » BALOGH LEVENTE

T egnaptól már napközben is csak 
bizonyos esetekben, munkáltatói 
igazolás vagy saját felelősségre írt 

nyilatkozat birtokában hagyhatjuk el 
otthonunkat a tüdőgyulladást okozó új 
koronavírus terjedésének megfékezése 
érdekében, és a rendőrök déltől már el 
is kezdték a gyalogosok és az autósok el-
lenőrzését. A kijárási tilalom szabályait 
Marcel Vela belügyminiszter jelentette be 
kedden este. Ugyanakkor – ellentétben 
Klaus Johannis államfő kedd délutáni, 
elhamarkodott kijelentésével – a 65 év 
fölötti személyek súlyos korlátozásokkal 
ugyan, de néhány órára elhagyhatják la-
kásukat.

Marcel Vela azzal indokolta a kijárási 
tilalom szigorítását, hogy a polgárok je-
lentős része még mindig nem fogta fel, 
milyen veszélynek teszi ki magát, ha nem 
tartja be az előírásokat és a társadalmi 
távolságtartást. A tegnap déltől hatályba 
lépett harmadik számú katonai rendelet 
alapvetően mindenkinek megtiltja, hogy 
elhagyja az otthonát, ugyanakkor kivéte-
leket is felsorol a tiltás alól.

Így munkába és onnan hazafelé me-
net, az alapvető szükségleti cikkek be-
szerzése céljából, halaszthatatlan orvosi 
vizsgálatra, gyermeket, idős, beteg vagy 
mozgássérült személyt gondozni, illetve 
családtag elhalálozása esetén intézked-
ni, rövid időtartamú, egyéni sporttevé-
kenységet végezni, kutyát sétáltatni, 
véradás céljából, humanitárius vagy ön-
kéntes tevékenységet végezni, mezőgaz-
dasági munkavégzés céljából, illetve az 
őstermelőknek a termékeik értékesítése 
céljából elhagyható a lakás.

Ugyanakkor mindezen tevékenységek-
hez munkáltatói igazolás, vagy saját fele-
lősségre kitöltött nyilatkozat felmutatása 
szükséges – kivéve a sportot és a kutyasé-
táltatást, ahhoz ugyanis Marcel Vela tegna-
pi nyilatkozata szerint elegendő a személyi 
igazolvány is, a rendőr ugyanis az abban 
szereplő cím alapján is meg tudja állapí-
tani, hogy az érintett valójában az otthona 
közelében maradt-e. Marcel Vela megje-
gyezte: a nyilatkozat elektronikus formá-
ban – például lefényképezve és a telefo-
non tárolva – is bemutatható az illetékes 
hatósági szerveknek igazoltatás esetén. A 
miniszter felhívta ugyanakkor a fi gyelmet, 
hogy a csoportos sporttevékenység tiltott, 
vagyis futballozni sem szabad.

Nincs egész napos „szobafogság”
az időseknek
A rendelet külön kitér a járvány által 
különösen veszélyeztetett, 65 éven fe-
lüli korosztály helyzetére. Ellentétben 

a szigorításokat még kedden délután 
bejelentő Klaus Johannis államfő pá-
nikkeltésre is alkalmas kijelentésével 
– amelyeket este Ludovic Orban minisz-
terelnök azzal próbált árnyalni, hogy a 
terjedő „valótlanságok” ellenére nincs 
szó teljes kijárási tilalomról – naponta 
11 és 13 óra között elhagyhatják otthonu-
kat. Ugyanakkor esetükben is megszab-
ják, milyen tevékenységet végezhetnek 
ezen időtartam alatt. Így bevásárolni, 
orvoshoz, kiskorú, idős vagy beteg sze-
mély gondozása céljából, sétálni vagy 
kutyát sétáltatni kimehetnek. Ugyan-
akkor vannak olyan kivételes esetek is, 
amikor engedélyezik, hogy a 65 év fölötti 
személyek ne csupán 11 és 13 óra között 
legyenek az otthonukon kívül.

Így azok, akik dolgoznak, vagy mezőgaz-
dasági munkát végeznek, hosszabb időt is 
az otthonuktól távol tölthetnek, ebben az 
esetben azonban nekik is igazolást vagy 
saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot 
kell felmutatniuk. „Itt orvosokról, üzlet-
emberekről, tanárokról, tudósokról, illetve 
gazdákról van szó, akik bizonyítani tudják, 
hogy részt vesznek valamilyen tevékeny-
ségben” – jelezte Vela.

Szigorított beutazás
A rendelet a Romániába való beutazás fel-
tételeit is szigorítja. Így mostantól minden-
ki 14 napos házi vagy hatósági karanténba 
kerül, aki az országba érkezik. Egyben elő-
írja az önkormányzatoknak, hogy azono-
sítsák a hajléktalanokat, és biztosítsanak 
szállást a számukra.

A közintézményeknek és az üzleteknek 
megszabja, hogy úgy alakítsák ki az ügy-
félteret, hogy ott jelezzék: az ügyfeleknek 
másfél méteres távolságot kell tartaniuk 
egymástól. A piacok üzemeltetőinek is biz-
tosítaniuk kell a társadalmi távolságtartást, 
az árusoknak pedig kesztyűt és szájmasz-
kot kell viselniük. Emellett Olaszország 
és Spanyolország után Németországgal 
és Franciaországgal is felfüggesztették 14 
napra a menetrendszerű légi közlekedést. 
A Tarom tegnap jelezte: 14 napra felfüg-
geszti a belföldi járatait.

 Az ebben az időszakban lejáró hivatalos 
iratok cserélésére vagy meghosszabbításá-
ra 90 nap áll majd rendelkezésre a rend-
kívüli állapot után. A belüg yminiszter 
ugyanakkor a boltbezárásokkal kapcso-
latosan kitért arra: a plázákban működő 
üzletek tevékenységének felfüggeszté-
sét előíró rendelet nem érinti azokat az 
elektromos termékeket és elektronikus 
háztartási cikkeket forgalmazó üzlete-
ket, amelyek házhoz szállítással is fog-
lalkoznak. Ugyancsak kivételt képeznek 
a szemészeti szolgáltatásokat nyújtó és 
optikai termékeket forgalmazó boltok.

Marcel Vela azt is jelezte: a csendőrség-
től a hadsereg veszi át egyes objektumok 
védelmét, katonákkal és logisztikai esz-
közökkel támogatják a rendfenntartókat, 
valamint a határrendőrséget. A belügy-
minisztériumi sajtótájékoztatón Raed 
Arafat katasztrófavédelmi államtitkár 
felhívta az önkéntes véradók fi gyelmét, 
hogy a rendkívüli állapot idején is nagy 
szükség van a segítségükre, a tartalékok 
fogytán vannak, így a koronavírus-válság 
a más betegségekben szenvedők vagy 
műtéti beavatkozásra szorulók életét is 
veszélyezteti.

 » B. L.

Továbbra is súlyos gondot jelent, hogy 
a járvány a kórházi személyzetet is 

megfertőzheti. A legsúlyosabb továbbra 
is a suceavai sürgősségi kórházban a hely-
zet, ahol 34 orvos és 49 asszisztens, illet-
ve ápoló fertőződött meg – a betegekkel 
együtt tegnapig több mint 170 fertőzöttet 

tartottak számon az intézményben –, emi-
att büntetőeljárás indult az ügyben.

Az ügyészség egyelőre nem konkrét gya-
núsított ellen indított nyomozást, miután 
a gyanú szerint a kórház menedzsere nem 
tette meg a szükséges óvintézkedéseket 
a koronavírus-fertőzés megelőzése érde-
kében. Victor Costache egészségügy-mi-
niszter balesetnek nevezte a suceavai ese-

ményeket. Kiderült: koronavírus fertőzte 
meg Gheorghe Fluturt, a Suceava megyei 
közgyűlés elnökét, volt mezőgazdasági 
minisztert is. Mint elmondta, vasárnap 
este saját elhatározásból végeztette el a 
tesztet, miután a megyéből – ahonnan 
mintegy 150 ezren dolgoztak külföldön – 
számos fertőzést jelentettek. Elmondása 
szerint tünetmentes volt, mint ahogy most 

is az, ugyanakkor a suceavai kórházban 
ápolják. A híradások szerint a megyei ön-
kormányzat több tagja szintén fertőzött.

Eközben az egyik jászvásári szülészeten 
spontán tiltakozást kezdtek az alkalma-
zottak, miután hozzájuk vittek egy szülni 
készülő nőt, aki a gyanú szerint koronaví-
rusos. Az egészségügyi személyzet a védő-
felszerelés hiányára panaszkodik. 

Nagy a baj Suceaván, a megyei önkormányzat elnöke is fertőzött
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Újabb halottak és fertőzöttek

Újabb személyek halálát okozta az új 
koronavírus; a halálos áldozatok száma 
lapzártánkig 14-re nőtt. Tegnap délután 
egy 52 éves férfi  halálát jelentették be, 
aki a suceavai kórházban hunyt el. A 
férfi , aki eddig a járvány legfi atalabb 
romániai áldozata, túlsúlyos volt. Déle-
lőtt egy 72 éves Krassó-Szörény megyei 
nő vesztette életét, akit kedden este 
szállítottak a temesvári járványkórházba 
a resicabányai megyei kórházból, és 
krónikus betegségekben is szenvedett. 
Az illetékesek szerint nem járt külföl-
dön, és nem is került kapcsolatba nyil-
vántartott fertőzöttel. Előzőleg, kedden 
este négy halálesetről számoltak be. 
Hárman – egy 59 éves férfi , egy 80 éves 
nő és egy 71 éves férfi  – a suceavai kór-
házban haltak meg, mindhárman más 
betegségekben is szenvedtek (szív-ér 
rendszeri betegségek, cukorbetegség). 
Egy 74 éves, Ialomiţa megyei személyt a 
comăneşti-i kórházban kezeltek. A férfi n 
március 19-én jelentek meg a tünetek, 
22-én súlyos állapotban szállították 
kórházba. A túlsúlyos páciens veseelég-
telenségben és több más betegségben 
is szenvedett.
A fertőzöttek száma a tegnapi adatok 
szerint 144 fővel 906-ra nőtt, miközben 
86-an meggyógyultak. Külföldön 51 román 
állampolgárságú fertőzöttet tartottak nyil-
ván. Intézményes karanténban 6016-an, 
házi karanténban 96 055-en voltak.

Applikáció segítségével fi gyelik meg a karanténban tartózkodókat

 A hatósági és házi karanténban tartózkodó személyek ellenőrzésére a kormány a 
Különleges Távközlési Szolgálat (STS) segítségével olyan applikáció kifejlesztésén dol-
gozik, amely lehetővé teszi a megfi gyelésüket – jelentette be Ludovic Orban miniszter-
elnök. A kormányfő kedden este megjegyezte: sok olyan személyt kell megfi gyelni, aki 
az elmúlt napokban külföldről tért vissza. Kedd esti sajtóértekezletén Orban elmondta: 
a rendkívüli állapot bevezetése nyomán – a köztisztviselőkre vonatkozó nehézkes 
szabályok kiiktatásával – mintegy négyezer újonnan felvett alkalmazottal sikerült 
megerősíteni az előző kormánytól „klinikai halál” állapotában örökölt közegészségügyi 
hálózatot. Az ide irányított rezidenseknek, iskolaorvosoknak és más szakembereknek 
kellett megszervezniük a legfertőzöttebb európai országokból több tízezrével hazaö-
zönlő román vendégmunkások karanténba vagy otthoni elkülönítőbe küldését és a 
karanténszabályok betartatását.
Ludovic Orban szerint a közegészségügyi rendszer, „menet közben tanulva”, elismerésre 
méltóan ellátta ezt a hatalmas feladatot.




