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CSAK DOLGOZNI VAGY ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK ELLÁTÁSÁRA LEHET ELHAGYNI AZ OTTHONOKAT

Korlátozták a kijárást Magyarországon is

Védelem. Idős járókelővel beszélget egy rendőr Egerben a kĳ árási korlátozás kezdetén

Magyarország is csatlakozott azon 
országok sorába, amelyek kijárási 
korlátozással próbálják lassítani a 
koronavírus terjedését. Az idősek 
napi három órán keresztül vásárol-
hatnak, amikor mások nem léphet-
nek be az üzletekbe.

 » KRÓNIKA

K ijárási korlátozást vezettek be Ma-
gyarország egész területére március 
28. és április 11. között. Két héten 

keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket 
csak munkavégzés vagy az alapvető szük-
ségletek ellátása céljából lehet elhagyni – 
jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök 
pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában.

A kormányfő arról is beszélt, hogy „elvi-
selhető módon” próbálják elválasztani az 
időseket a fi ataloktól. Ezért közölte: az élel-
miszerboltok, drogériák, patikák esetében 
olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 

65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathat-
ják ezeket az üzleteket. Ebben az időszak-
ban más nem mehet be ezekbe.

A döntés az ország egész területére ér-
vényes március 28. és április 11. között, ez 
idő alatt mindenki csak alapos indokkal 

hagyhatja el otthonát.  A rendelet szerint 
ilyen indoknak minősül a munkavégzés, 
az egészségügyi ellátás igénybevétele, 
valamint az egyéni szabadidős sporttevé-
kenység és szabadidős célú gyalogos köz-
lekedés. Az élelmiszerüzletek és drogériák 
mellett az állateledelt árusító boltokat, 
mezőgazdasági üzleteket, piacokat, gyógy-
szertárakat, benzinkutakat, dohánybolto-
kat, fodrászatokat lehet felkeresni.

Eközben hivatalos bejelentés szerint 
két koronavírus-fertőzött halt meg tegnap 
Magyarországon. Az azonosítottan koro-
navírus-fertőzöttek száma pedig egy nap 
alatt 65-tel emelkedett, így számuk 408-ra 
nőtt. A Koronavirus.gov.hu tegnap azt írta: 
újabb magyar állampolgároknál mutatták 
ki az új koronavírus-fertőzést, és elhunyt 
két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg. 
Összesítésük szerint  az azonosított új koro-
navírus-fertőzöttek száma: 408. Közülük 10 
iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnami és 394 ma-
gyar állampolgár. Az oldal adatai szerint a 
betegségbe 13-an haltak bele, a gyógyultak 
száma 34. Kórházi karanténban 71-en van-
nak, a mintavételek száma 12 148.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Még mindig terjed a világban a tüdő-
gyulladást okozó új koronavírus: teg-

nap délutánra meghaladta a 684 ezret a 
fertőzöttek száma, míg a halottaké a 32 100-
at. A gyógyultak száma ugyanakkor elérte 
a 145 600-at. Olaszországban a fertőzöttek 
és a halottak számának múlt heti csökke-
nése után ismét romlott a helyzet: 10 023-
ra nőtt a halottak száma, miután szombat 
estig 24 óra alatt 889-en haltak meg. Az 
új fertőzöttek száma 5974 volt. Spanyolor-
szágban a nem létfontosságú ágazatok le-
állnak két hétre a koronavírus-járvány ter-
jedésének megfékezése érdekében. Pedro 
Sánche spanyol miniszterelnök szombaton 
hangsúlyozta, az intézkedés célja, hogy 
még tovább csökkentsék az emberek közöt-
ti érintkezést, és még többen otthon tudja-
nak maradni. Az erről szóló rendelet április 
9-ig lesz érvényben.

 Spanyolországban tegnap délig 24 óra 
alatt 838-an hunytak el az új típusú ko-
ronavírus-fertőzés következtében, ezzel 
a járvány halálos áldozatainak száma 
6528-ra nőtt. A nyilvántartott fertőzések 
száma 78 ezer fölé emelkedett. Francia-
országban 24 óra alatt szombatig 319-cel 
2314-re emelkedett a koronavírus-fertő-
zés miatt kórházban elhunyt áldozatok 
száma. Édouard Philippe miniszterelnök 
eközben sajtótájékoztatóján úgy vélte, 
hogy a lakossági karantén következő két 
hete nehezebb lesz, mint az előző két hét 
volt, s „a küzdelem csak most kezdődik”. 
Nagy-Britanniában tegnapra átlépte az 
ezret a járvány halálos áldozatainak szá-
ma, a fertőzötteké pedig 17 ezerre ugrott.

Németországban viszont már megköze-
lítette a 60 ezres határt a bizonyítottan 
fertőzöttek száma. Tegnap délelőtt 57 695 
fertőzöttet tartottak nyilván, ami 6824 
esettel – 13,4 százalékkal – több azt egy 
nappal korábbi 50 871-nél. A vírus okozta 
betegségben elhunytak száma 351-ről 433-
ra emelkedett. A nyilvántartott fertőzöttek 
számának növekedési üteme így vissza-

tért az utóbbi időszakot jellemző 10-15 
százalék közötti szinthez. Előző nap még 
jóval alacsonyabb, 7,5 százalékos növeke-
dést regisztráltak. A Robert Koch országos 
járványügyi intézet (RKI) vezetője egy lap-
interjúban fi gyelmeztetett, hogy Német-
ország még mindig csak a járvány elején 
tart, és nem lehet egyhamar megszüntetni 
a mindennapi életet szétziláló korlátozá-
sokat. Az Egyesült Államokban szombat 
estére meghaladta a kétezret az új típusú 
koronavírusos megbetegedés halálos ál-
dozatainak száma. A halottak száma né-
hány nap alatt megduplázódott: a Johns 
Hopkins ugyanis szerdán jelezte, hogy a 
halálos áldozatok száma meghaladta az 
ezret. A tekintélyes egyetem adatai szerint 
a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma 
szombat estig 121 ezer fölé emelkedett. 
A halálos áldozatok között van egy cse-

csemő is. Donald Trump amerikai elnök 
szombaton – Gretchen Whitmer kormány-
zó kérésére – katasztrófa sújtotta terület-
nek nyilvánította Michigan államot is. Ez 
azt jelenti, hogy ez a középnyugati állam 
is anyagi támogatásra számíthat a járvány 
okozta nehézségek enyhítésére. Oroszor-
szágban tegnapra 1534-re, Moszkvában 
pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronaví-
russal igazoltan megfertőződöttek száma. 
Az országban a hivatalos adatok szerint 
egy nap alatt 270-nel nőtt a fertőzöttek 
száma. A nyilvántartott halottak száma 
8, a gyógyultaké 64 volt tegnap délelőtt. 
Mindeközben enyhítettek a közlekedési 
korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban 
a hétvégén, miután az új koronavírus ter-
jedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz 
napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet 
regisztráltak. 
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Európában és az Egyesült Államokban tovább terjed a fertőzés

Pozitív Boris Johnson brit miniszterelnök koronavírustesztje

Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbete-
gedést okozó új, SARS-CoV-2 nevű koronavírust – jelentette be pénteken a Downing 
Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei eny-
hék. A brit kormányfő közölte, hogy az ilyen esetekre előírt eljárásnak megfelelően ott-
honában, vagyis a Downing Street-i miniszterelnöki rezidencián elkülönítésbe vonult, 
de dolgozik, irányítja a brit kormány járványellenes tevékenységét, és a technológia 
segítségével folyamatos kapcsolatban áll stábjával.

Ferenc pápa szerint a koronavírus-járvány választás elé állította az emberiséget

Sötétséget és félelmet teremtő viharhoz 
hasonlította az új koronavírus-fertőzést 
Ferenc pápa a teljesen üres Szent Péter 
téren mondott imáját kísérő beszédében 
pénteken este, választásra sürgetve az 
emberiséget eddigi hangos, de látszatra 
épülő élete, valamint a csendes szolgá-
lat és testvériség között. Ferenc pápa 
kĳ elentette: „rettenthetetlenül menetel-
tünk, azt gondolva, örökre egészségesek 
maradunk a beteg világban”. Hozzátette: 
a járvány keltette félelemben elérkezett 
az ideje, hogy észrevegyük „nem mehet 
előre mindenki külön a saját útján, 
csakis együtt haladhatunk tovább (...) 
egy csónakban vagyunk”. Úgy vélte, 
elérkezett a tudatos választás ideje a 
valóban lényeges és a mulandó között. 
Példaképnek azokat nevezte, akik a fé-
lelemre bátor önfeláldozással válaszolnak: 
„hétköznapi emberekről van szó, akik nem szerepelnek az újságcímekben és a tévés show-műsorokban sem, mégis történetünk 
döntő eseményeit írják: orvosok, ápolók és ápolónők, az élelmiszerboltokban dolgozók, takarítók, idősgondozók, fuvarozók, rend-
fenntartók, papok, nővérek és sokan mások”. „Az ima és a csendes szolgálat a győztes fegyverünk” – mondta. Ferenc pápa a hetek 
óta lezárt, esős Szent Péter téren, a bazilikához vezető lépcsősor tetején mondta el beszédét. A bazilika bejáratához azt a csodatevő 
feszületet helyezték, melyet 1522-ben vittek körbe Rómában, az akkori pestisjárvány idején, valamint a római népet oltalmazó Szűz 
Mária-ikont. Az oltáriszentség imádása után Ferenc pápa rendkívüli urbi et orbi áldását adta, mely teljes búcsúval jár.

Magányos ima. Ferenc pápa az üres Szent Péter téren mondta el beszédét




