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• Az ország min-
den településén 
kötelezővé válik az 
utcai maszkviselés 
és éjszakai kijárási 
korlátozást vezetnek 
be – erről döntött a 
kormány a hétvégén 
a koronavírus-járvány 
terjedése miatt.

B A L O G H  L E V E N T E

S zigorúbb korlátozásokat hoz a 
súlyosbodó koronavírus-jár-
vány: a kormány kötelezővé 

tette az utcai maszkviselést az egész 
országban, és éjszakai kijárási kor-
látozást vezetett be. Raed Arafat ka-
tasztrófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár pénteken ismertette a 
megszorításokat, amelyek mától 
lépnek életbe, és 30 napig maradnak 
hatályban.

Fontos tudnivalók

A rendelkezés értelmében az egész 
ország területén kötelezővé válik 
az utcai maszkviselés, függetlenül 

attól, hogy mekkora az ille-
tő település fertőzöttségi 
szintje. Eközben az oktatás 
mindenhol kizárólag on-
line zajlik majd, az állami 
intézmények és magáncé-
gek alkalmazottainak is át 

kell térniük a távmunkára, 
ha a tevékenység jellege ezt meg-
engedi, a személyes jelenlétet 
követelő munkahelyeken pedig 
be kell vezetni a lépcsőzetes mun-
kakezdést, hogy lehetővé tegyék a 
távolságtartást a tömegközlekedé-

si eszközökön. A bölcsődék és az 
iskola utáni foglalkozások ugyan-
akkor továbbra is működhetnek. 
Betiltják a rendezvényeket és 
mulatságokat, be kell zárni a zárt 
térben működő piacokat és vásá-
rokat, az üzleteknek legkésőbb 21 
órakor be kell zárniuk, és korlátoz-
zák az éjszakai kijárást. Este 11 után 
pedig csak halaszthatatlan ügyben 
– munkavégzés, orvosi vizsgálat 
– lehet elhagyni az otthonokat, de 
akkor is csak a tavaszi, két hónapos 
lezárás idején megismert, saját fele-
lősségre kitöltött nyilatkozattal. A 
gyógyszertárak és a benzinkutak 
ugyanakkor nyitva maradhatnak 
éjszaka is.

A helyzet komoly

Arafat szerint a kültéri maszkviselés 
általános kötelezővé tételét az in-
dokolja, hogy ez a leghatékonyabb 
módja a járvány terjedése megfé-
kezésének. A kabinet csütörtökön, 
késő este döntött a megszorítások-
ról. Az ülésen – nyomatékosítandó, 
hogy a helyzet komoly – részt vett 
Klaus Iohannis államfő is. Iohannis 
szerint a napi tízezer fertőzéshez kö-
zelítő járványhelyzet rendkívül ag-
gasztó, és egyértelművé vált, hogy 
féken tartásához az eddigieknél szi-
gorúbb korlátozásokra van szükség. 
Az intézkedések indoklásaként arról 
beszélt: a hatóságok ellenőrzés alatt 

akarják tartani a járványt, és meg 
akarják adni az esélyt az orvosok-
nak, hogy kezelni tudják a súlyos 
eseteket.

„Ugyanakkor szeretnénk, hogy a 
gazdasági tevékenységek folytatód-
janak. Nem akarjuk lezárni a román 
gazdaságot, olyan intézkedéseket 
akarunk hozni, amelyek megvédik 
az embereket és engedik működni 
a gazdaságot, hiszen azt akarjuk, 
hogy az emberek folytassák az 
életüket, éljenek a normálist meg-
közelítő életet, de a jelenlegi körül-
mények sajnos nem normálisak, jár-
ványhelyzet van, és ettől nem lehet 
eltekinteni” – fogalmazott. Iohannis 
ugyanakkor kijelentette: a demokrá-

ciát nem lehet zárójelbe tenni, az 
ennek alapját jelentő választásokat 
válsághelyzetben is meg kell tarta-
ni. Az államfő szerint az erős nem-
zetek ragaszkodnak a demokratikus 
választásokhoz. Az elnök az Ameri-
kai Egyesült Államok példájára hi-
vatkozott, ahol csaknem százezer új 
fertőzést diagnosztizálnak naponta, 
az emberek mégis nagy számban, 
védőmaszkot viselve, a távolságot 
megtartva, fegyelmezetten álltak 
sorba, hogy leadhassák voksukat.

Újabb szigorú korlátozások
Mindenhol kötelező a maszkviselés, éjszaka kijárási tilalom lép életbe, oktatás csak online

Még emlékezhetünk ezekre 
a papírokra. Este 11 után csak 
halaszthatatlan ügyben lehet 
elhagyni az otthonokat
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• V I G Y Á Z Z U N K  E G Y M Á S R A !




