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TETEMES ÖSSZEGRE BÜNTETHETŐ, AKI NEM IRTJA A PARLAGFÜVET

Nagyobb bírsággal
az allergiások védelmében

A 20 000 lejt is elérheti a bírság összege, ha valaki a saját területén nem irtja a 
parlagfüvet, miután július 15-én megjelent a Hivatalos Közlönyben, és szomba-
ton hatályba is lépett a 2020/129-es számú törvény. Bár a Krónikának nyilatkozó 
allergológus szakorvosok szerint ennél jóval összetettebb intézkedéscsomagra 
lenne szükség, elismerik, ha kevesebb a pollen, kevesebben betegednek meg, 
és aki már allergiában szenved, könnyebben vészeli át a szezont. Márpedig a 
szakemberek tapasztalata szerint a globális felmelegedés hatásaként Romániá-
ban évről évre nagyobb a kibocsátott pollenmennyiség, növekszik a parlagfűre 
allergiás betegek száma, és a tünetek is súlyosbodnak. 2.»

Hatósági szigor. Július 31-éig ellenőrzik, hogy a polgárok irtják-e a tulajdonukban található földterületekről a parlagfüvet, a mulasztókat pedig büntetik

Hatályba léphet
a karanténtörvény
Ismét van eszköz a hatóságok 
kezében arra, hogy elkülönítsék 
azokat, akik elkapták a korona-
vírus-fertőzést, illetve felmerül 
esetükben a fertőzés gyanúja, 
miután az államfő aláírta a karan-
téntörvényt. A szenátus csütör-
tökön késő este szavazta meg a 
jogszabályt. A holnap életbe lépő 
törvény értelmében a tünetmentes 
fertőzöttet legfeljebb 48 óráig lehet 
akarata ellenére megfi gyelés alatt 
tartani a kórházban.  5.»

Műemlék égett le
Nagyváradon
Ipartörténeti műemlék semmisült 
meg szinte teljes egészében Nagy-
váradon: szombatra virradóra le-
égett a 20. század első évtizedében 
épült villamoskocsiszín, amelyben 
évtizedek óta a Nagypiac vásár-
csarnoka működik. A lángokkal 
több mint ötven tűzoltó küzdött, 
és sikerült is megállítaniuk a tűz 
továbbterjedését, azt azonban nem, 
hogy az épület faszerkezetű teteje 
teljesen megsemmisüljön. 4.»

Sokan inkább
belföldön nyaralnak
Mivel az olyan jól ismert nyári 
célpontok megközelítése, mint 
például Görögország, Bulgária és 
Törökország, mint ahogy maga az 
utazás is bizonytalanná vált, egyre 
több romániai utazni vágyó választ-
ja a belföldi szálláshelyeket – derül 
ki a Travelminit.ro szállásfoglaló ol-
dal által regisztrált adatok alapján 
készített elemzésből.  7.»

Meglesz Noel
költséges kezelése
A széles körű adakozásnak kö-
szönhetően összegyűlt a költséges 
génterápiához szükséges összeg, 
amely a Bihar megyei érkörtvélyesi 
Ölyüs Noel Róbert kezeléséhez 
elengedhetetlen – közölte a kis-
gyerek édesanyja, aki köszönetet 
mondott a támogatóknak.  12.»

 » Szükség 
lenne egyebek 
mellett pollenmé-
rő állomásokra, 
és arra, hogy a 
mérések alapján 
pollenjelentések 
készüljenek – 
mondja a szak-
ember.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Gyulai séta karantén
és teszt nélkül  3.»

Molnár Géza:
„Enyhülni fog
a járvány mostani
kiugrása”  4.»
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