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HÁROMSZOROSÁRA NŐTT A KÉRÉSRE VÉGZETT TESZTELÉS AZ UTAZÁSOK MIATT

Nem a több teszt emeli 
a fertőzöttek számát

Megháromszorozódott a kérésre elvégzett tesztek száma Romániában, 
amióta a különböző országok a negatív eredmény felmutatásához kötik a 
beutazást, vagy ezzel lehet kiváltani a 14 napos karanténkötelezettséget. 
A Krónikának nyilatkozó szakemberek hangsúlyozták: nem a koronavírus-
tesztek nagy száma miatt növekszik a fertőzöttek száma. „Ha nem lennének 
fertőzöttek, bármennyi tesztet végeznénk, nem lenne pozitív eredmény” – 
szögezte le lapunknak Sántha Ferenc epidemiológus. Elmondta, egyre gya-
koribb a pozitív teszteredmény azok esetében is, akik önként jelentkeznek a 
tesztre, vagy mert tüneteket észlelnek, vagy azt gyanítják, hogy kapcsolatba 
kerültek fertőzöttel. A Krónika munkatársa megtapasztalta: a kolozsvári 
járványkórházban a legnagyobb körültekintéssel zajlik a tesztelés, és kissé 
kellemetlen eljárás eredményét még aznap e-mailben közlik. 4.»

Egyre keresettebb. A külföldi utazások miatt egyre több román állampolgár veti alá magát koronavírustesztnek

Pusztít a medve,
nem fél a tu rista
Nagy gondokat okoznak a Kovász-
na városába szokott medvék, ám 
szintén aggasztó jelenség, hogy 
a turisták egy része továbbra is 
látványosságként tekint az élet-
veszélyes nagyvadakra. Eközben 
Gyergyószentmiklóson is egyre 
több háziállatot pusztítanak el a 
medvék.  2.»

Romániának nincs
helye az elit klubban
Első ízben került be a magas 
jövedelmű országok kategóriájá-
ba Románia, ám a lapunk által 
megkérdezett szakértő szerint 
új alapokra kellene helyezni a 
Világbank rangsorának összeállí-
tásánál használt számítást annak 
érdekében, hogy az valós képet 
mutasson. Az elemző szerint 
amúgy valószínű, hogy a 2020-as 
értékeket fi gyelembe véve Romá-
nia újra a határérték alá kerül.  

6.»

Feltételhez kötött
PSD-támogatás
Hajlandó a Szociáldemokrata 
Párt megszavazni a karantén-
törvényt de csak azzal a felté-
tellel, hogy a kormányfő és az 
egészségügyi miniszter a szen-
átus előtt magyarázza el, miért 
szükséges. Ezt Marcel Ciolacu, a 
párt ügyvivő elnöke jelentette be 
tegnap. Eközben fölmerült annak 
a lehetősége, hogy ott, ahol 
fellángolt a koronavírus-járvány, 
korlátozásokat vezessenek be.  

5.»

Sokan látogatják
a börtönmúzeumot
Naponta több százan tekintik 
meg a máramarosszigeti Kommu-
nizmus és Ellenállás Áldozatai-
nak Emlékmúzeumát, ahol ide-
iglenesen szabadtéri kiállítás is 
várja a közönséget – számolt be a 
Krónikának Kondrat Norbert, az 
intézmény munkatársa.  9.»

 » „Nem kell 
elvetni a sulykot, 
de felesleges 
kockázatot ne 
vállaljunk” – fo-
galmazott Sántha 
Ferenc, arra intve 
mindenkit, vegye 
komolyan a jár-
ványt.
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Életveszélyes a jobb kormányos
gépkocsi a hazai utakon 3.»

Az óvatos kezdés
után berobbant
a turizmus  7.»

Július 31-ig pályázhatnak a tanulók
a Nyilas Misi-ösztöndíjra  8.»
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