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KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETBEN KORLÁTOZHATÓ AZ EMBERI SZABADSÁG

Törvényes és nem ártalmas
a kötelező maszkviselés
A kötelező maszkvi-
selés jogszabállyal 
történő elrendelése 
nem alkotmányelle-
nes – hangsúlyozta a 
Krónikának Puskás 
Bálint egykori alkot-
mánybjró. Az orrot 
és szájat eltakaró 
maszk szabadtéri 
viselése kötelezettsé-
gének jogszerűségét 
megerősítette Kolozs 
megye prefektusa is.

A lapunk által meg-
szólaltatott tüdő-
gyógyász szintén 
rávilágított: a maszk-
viselés nem károsítja 
az egészséget, és ha 
belátjuk használatá-
nak értelmét, szük-
ségességét, akkor 
mentálisan könnyebb 
megszabadulni az 
érzéstől, miszerint 
„nem kapunk benne 
elég levegőt”.  4.» Az erdélyi települések közül Kolozsváron is kötelező a kültéri maszkviselés a magas fertőzöttségi ráta miatt

Egyre bővül
a karanténövezet
Egy tucat Szilágy, Kolozs és Temes 
megyei településen rendeltek el 
csütörtöktől karantént, Kolozs 
megyében pedig további két 
település esetében meghosszab-
bították a vesztegzárat. Közben 
országos viszonylatban egy nap 
alatt ismét közel ezerrel nőtt az 
újonnan koronavírussal diagnosz-
tizáltak száma: 37 742 tesztből 
9714 lett pozitív, ami 25,74 száza-
lékos arány.

Mentősök: ne a 112-t
hívják a tesztre várók!
Háromszor annyian hívják a 
mentősöket a koronavírusteszt 
miatt, mind ahányan egészségügyi 
ellátásra szorulnak, így lefog-
lalják a vonalat a sürgős esetek 
elől – fi gyelmeztet a Bihar megyei 
mentőszolgálat. Kolozsváron tíz új 
telefonvonal beüzemelésével, Bu-
karestben önkéntesek bevonásával 
orvosolnák a bajt. 15.»

Logikus lépés a
gázhálózat-fejlesztés
Finanszírozzuk a földgázháló-
zat-fejlesztési beruházásokat, 
ám nem mindent, magántőkét is 
be kell vonni – üzeni az Európai 
Bizottság a kelet-európai térségnek, 
így Romániának is. A cél az alterna-
tív energiaforrások felhasználása. A 
Krónikának nyilatkozó szakember 
szerint a gyakorlatban nem gátolja 
a helyi gázelosztó hálózatok kiépí-
tését a brüsszeli levél.  6.»

Bürokrácia miatt
károsult a műemlék
Nagymértékben károsodott a Sze-
ben megyei Alcina község közép-
kori temploma, miután beomlott a 
boltozata. Az evangélikus egyház 
szóvivője szerint már korábban 
voltak jelei annak, hogy beszakad-
hat a mennyezet, de egy műemlék 
esetében bizonyos bürokratikus 
folyamatra, engedélyekre van 
szükség a javításokhoz.   16.»
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Feláldozná az uniós agráriumot
a baloldal a „zöldítésért”  17.»
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 » Kormányrendeletek 
rögzítik, hogy az országos, 
valamint a megyei vészhely-
zeti bizottságok milyen dön-

téseket kötelesek meghozni 
járvány idején.
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