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GYAKRAN ELŐFORDUL, HOGY NEM ÉRKEZIK MEG IDŐBEN AZ EREDMÉNY

Csúcsra járatják az utazni 
vágyok a vírustesztelést

Érezhetően megnőtt a várakozási idő a koronavírusteszt elvégzésére, ami-
óta több ország is negatív teszteredményhez köti a Romániából érkezők be-
utazását. A tegnap 13 órakor kiadott tájékoztatás szerint az azt megelőző 24 
órában elvégzett 21 135 tesztből 8008 kérésre történt. Azoknak, akik fogla-
lással rendelkeznek, érdemes időben lépniük, és akár több laboratóriumot 
is megkeresniük, az utazási iroda ugyanis nem fi zeti vissza a nyaralás árát, 
ha teszt hiányában meghiúsul az indulás. Annak is utánanéztünk egyúttal, 
hogy milyen Covid–19-teszteket végeznek jelenleg az országban, és azok 
közül melyik az, amit a külföldi hatóságok elfogadnak. 3.»

„Tesztüzemmód”. A balatoni nyaraláshoz két, öt napon belül, legalább 48 órás különbséggel készült Covid–19-teszt negatív eredményére is szükség van

Kormányígéretek
az egészségügynek
Nem történt áttörés a Sanitas 
egészségügyi szakszervezet és 
Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter tegnapi találkozóján. 
A két és fél órás, feszült hangu-
latú tárgyaláson Ludovic Orban 
miniszterelnök is részt vett, ám az 
érdekképviselet úgy értékeli, nem 
találtak megnyugtató megoldáso-
kat a problémáikra, ugyanakkor 
fi gyelik, hogy legalább az ígérete-
ket betartsák.  4.»

Teszt nélkül
a török Riviérára
Ha addig nem változik meg drasz-
tikusan a járványhelyzet, augusz-
tus közepétől indulhat a Románi-
ában élők számára a törökországi 
nyaralási szezon. Nincs karantén, 
nem kell teszt, az utazni vágyókat 
kedvezményekkel csábítják a török 
Riviérára. Az utazási irodák és a 
nyaralni vágyók nagy reményeket 
fűznek az antalyai járatok újrain-
dulásához. 6.»

Hajrában
a futballszezon
Visszatérhetett a pályára a Kolozs-
vári CFR labdarúgócsapata, miután 
a legfrissebb koronavírustesztek 
eredményei már a többségnél 
negatívak lettek. A bajnoki címvé-
désre törekvő együttes hat nap alatt 
három mérkőzést játszik. Közben 
a Román Labdarúgó-szövetség 
fegyelmi bizottsága vizsgálja az 
FCSB és a Sepsi OSK közötti kupa-
döntő után történt magyarellenes 
megnyilvánulásokat.  11.»

Holtan találták az
eltűnt kolozsvári fi út
Tragikus fordulatot vett annak a 
nyolcéves kolozsvári kisfi únak az 
ügye, akinek az apjával együtt a 
hétvégén veszett nyoma: Takács 
Györgyöt tegnap holtan találták a 
nyomozók apja személygépkocsi-
jában. A gyermek mellkasán szúrt 
seb volt, a feltételezések szerint ez 
okozta az áldozat halálát. Az apát 
nem találták meg, a férfi t nagy 
erőkkel keresi a rendőrség. 12.»

 » Van, ahol két 
hétbe telik, amíg 
a külföldi nya-
ralásra készülő, 
vagy egészségi 
állapotuk miatt 
aggódó emberek 
megtudhatják, 
hogy elkapták-e 
a koronavírus-fer-
tőzést.
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Pénzt, rendet és életet ígér
Soós Zoltán polgármesterjelölt  2.»

Újra visszaperelték az örökösök
Kemény János báró erdejét  4.»

Helyi szinten dönthetnek
az utcai maszkviselésről  5.»
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