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GYORS ÜTEMBEN TERJED A JÁRVÁNY, HÁROM TELEPÜLÉS VESZTEGZÁR ALATT

Számos ország feketelistára 
tette Romániát a vírus miatt

Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Romániában, ahol az újon-
nan diagnosztizáltak száma immár ötödik napja ezer fölé emelkedett. A rom-
ló járványhelyzet ellenére Ludovic Orban kormányfő közölte, nem terveznek 
országos szintű szigorítást – igaz, egyelőre az enyhítésektől is el kell tekinteni. 
A hatóságok karantén alá vonták tegnap a bánsági Facsád városát és a hozzá 
tartozó három települést, ahol 47 új fertőzött lakost azonosítottak, és sok sze-
mély került közvetlen kontaktusba velük, előzőleg egy Prahova és egy Giurgiu 
megyei település esetében foganatosítottak vesztegzárat. Ugyanakkor egymás 
után foganatosítanak beutazási korlátozásokat a különböző országok a román 
állampolgárokkal vagy az innen oda utazókkal szemben, hasonló szigorítást 
jelentett be Ausztria, Ciprus, Olaszország és Görögország is.  5.»

Elszállt lehetőségek. Görögország már a légi úton érkezőktől is negatív tesztet követel, Cipruson egyáltalán nem nyaralhatnak román állampolgárok

Hosszas felépülés
vár Tánczosra
Kéthetes kezelést követően kien-
gedték a kórházból Tánczos Barna 
RMDSZ-es szenátort, aki a koro-
navírus-fertőzést legyőzte ugyan, 
de a tüdőgyulladása miatt még 
hosszú felépülési időszak áll előtte. 
Megküzdött a Covid–19-cel Cosmin 
Boricean Kovászna megyei alpre-
fektus is. A szintén fertőzött Dorin 
Cioabă cigányvajda növelné az 
orvosokba vetett bizalmat.  2.»

Elbocsátásokra
készülnek a cégek 
Borúlátó hangulat jellemzi az 
üzleti szférát Romániában, 
ahol a cégek többsége az üzleti 
forgalom 10–25 százalék közötti 
csökkenésére számít idén, a vál-
lalkozások mintegy fele elbocsá-
tásokat tervez. Sokan mentőöv-
ként várnak a bukaresti kormány 
által beharangozott cégmentő 
intézkedésekre.  7.»

Díj örökségünk
ápolásáért
Magyar állami kitüntetéseket 
adtak át két erdélyi közéleti sze-
mélyiségnek csütörtökön délután 
Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusán. Geréd Péter beszter-
cei pápai káplán Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést kapott, 
Szabó Zsolt kolozsvári egyetemi 
oktató pedig a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje elismerésben 
részesült.  9.»

„Pozitív” riadalom
a Liga 1-ben
Szkeptikus a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) elnöke a Liga 
1-es bajnokság határidőre történő 
befejezését illetően, miután hétvé-
gére tovább nőtt a koronavírussal 
diagnosztizált játékosok száma. A 
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) nem 
kapott halasztást az európai szövet-
ségtől a kontinentális klubtornák 
indulóinak megnevezésére, ezért 
augusztus harmadika maradt a ha-
táridő. Sajtóinformációk szerint a 
CFR visszatérhet a pályára. 11.»

 » Jelenleg ösz-
szesen 6662 be-
teget ápolnak az 
ország különböző 
kórházaiban, in-
tenzív osztályon 
351 személyt 
kezelnek.
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Szintet kell ugrania 
az erdélyi lótenyésztésnek  4.»

Véget vetnének a vásárhelyi
„fejetlenségnek”  3.»
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