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AZ INTÉZMÉNYEKNEK NEM ÉRDEKÜK AZ ESETSZÁM FELDUZZASZTÁSA

Nincs alapjuk a kórházi
lefi zetésről szóló álhíreknek

Semmi alapjuk a hónapok óta terjedő pletykáknak, miszerint egyes kórhá-
zak pénzt ajánlanak más betegségben szenvedőknek, ha „aláírják”, hogy 
koronavírus-fertőzöttek, ahogy az sem megalapozott, hogy kórházban el-
hunyt személyek hozzátartozóinak ajánlanak fel pénzt azért, hogy utólag 
„elismerjék” a fertőzés tényét. A Krónika által megszólaltatott egészségügyi 
szakemberek hangsúlyozták: a kórházaknak nem áll érdekükben, hogy 
felduzzasszák a koronavírusos betegek vagy a Covid-19-betegségben elhuny-
tak számát. De ezt még akkor sem tudnák kivitelezni, ha akarnák, ugyanis a 
koronavírusos fertőzöttek beutalására, tesztelésére, kezelésére nagyon szi-
gorú kórházi eljárások, protokollok vonatkoznak, melyeket lehetetlen meg-
kerülni. Az ál-koronavírusos betegekről szóló pletykák főleg a Székelyföldön 
terjednek a közösségi háló jóvoltából, de már a Partiumot is elérték. 4.»

Alaptalan ujjal mutogatás. A szakemberek szerint semmi sem támasztja alá az álfertőzöttekről szóló álhíreket

Félreállították Kalit
Marosvásárhelyen
Száműzték az RMDSZ tanácsosi 
listájának befutónak számító 
helyeiről Kali Istvánt. A maros-
vásárhelyi szervezet ügyvezető 
elnökének azt rótták fel, hogy Soós 
Zoltán polgármesterjelölt támo-
gatását utóbbi programjától tette 
függővé. Az érintett törvénytelen-
nek tartja a lépést, és fellebbezni 
készül  2.»

Bírálják a tamáskodó
polgárokat
Heves bírálatok érik a fertőzöttek 
számának növekedése miatt kor-
mányzati illetékesek részéről azo-
kat a polgárokat, akik nem tartják 
tiszteletben a járványidőszakban 
megkövetelt óvintézkedéseket. 
Raed Arafat belügyi államtitkár 
szerint eljuthatunk oda, hogy az 
orvosok fognak dönteni arról, ki 
marad életben, és ki nem, ahogy 
az más országokban történt. A ko-
ronavírusos fertőzések számának 
emelkedése miatt a kormányfő 
szerint fel kell készíteni a kórhá-
zakat a nagyobb számú páciens 
fogadására.  5.»

Olcsóbb gázt
vizionál a miniszter
Csökkeni fog a gáz ára a július 
elsejei liberalizálást követően 
– jelentette ki Virgil Popescu 
gazdasági miniszter a hétvégén. 
„Nagyon optimista vagyok, és 
meglátják, hogy igazam lesz. 
A gáz ára a liberalizációt köve-
tően alacsonyabb lesz, mint a 
lakosság által jelenleg fi zetett 
szabályozott ár” – hangoztatta a 
tárcavezető.  7.»

Lelki gyakorlat a 
Dsida-versek olvasása
Emlékplakettet avattak fel a 
hétvégén Kolozsváron annak a 
Fürdő utcai háznak a falán, ahol 
Dsida Jenő költő élete utolsó éve-
it töltötte. A plakett Vetró András 
szobrászművész alkotása. 9.»

 »  „Ha több 
a beutalt koro-
navírus-fertő-
zött, az inkább 
negatívan érinti 
a kórház büdzsé-
jét, hiszen több 
védőfelszerelés-
re van szükség” 
– mutatott rá az 
igazgató.
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Az örökösöké marad az árkosi
Szentkereszty-kastély  3.»

Gyönyörű színkombináció
a kolozsvári Wesselényi utcában

8.»
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