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SORRA FÜGGESZTIK FEL TEVÉKENYSÉGÜKET A VENDÉGLŐK, SZÁLLODÁK

Egyre reménytelenebb 
a vendéglátóipar helyzete

Még drámaibbá vált a helyzet a vendéglátóiparban a koronavírus-járvány terjedé-
sének megfékezése érdekében hétfőtől bevezetett, újabb korlátozások miatt. Az 
év végéig utcára kerülhet a vendéglátóipar – vagyis a szállodák, éttermek, bárok, 
kávézók – alkalmazottainak nagyjából fele, összesen mintegy 100 ezer munka-
vállaló maradhat állás nélkül – kongatták meg a vészharangot az ágazat munkál-
tatói. A Krónikának nyilatkozó érintettek sem derűlátóak a jövőt illetően.  6.»

Nem kifi zetődő fűteni az egész Körös-partot. A korlátozások nyomán inkább felfüggesztette tevékenységét ez a nagyváradi bisztró is

Életeket követelt a
kórházak telítettsége
Hat, koronavírussal fertőzött sze-
mély vesztette életét Temes megyé-
ben, mivel nem volt hely az inten-
zív terápiás osztályon – jelentette 
be Virgil Musta, a temesvári Victor 
Babeş-járványkórház orvosa. Bihar 
megyében önkéntesek bevonásá-
val orvosolná a járványhelyzetet az 
egészségügyi hatóság.  3.»

Pénzhiány 
az egészségügyben
Folytatták tegnap tiltakozósoro-
zatukat a Sanitas egészségügyi 
szakszervezet tagjai, miután 
követeléseiket nem teljesítette a 
kormány. Ugyanakkor pénzhiány 
miatt már a kedden esedékes bé-
reket sem tudták kiadni a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóságnak.  3.»

Amerika: esélytelen
Trump fordítása
Eddig nincs meggyőző bizonyíték 
a választási csalásra az Egyesült 
Államokban, de a szavazatok 
újraszámlálására van esély egyes 
államokban – véli Magyarics 
Tamás. A külpolitikai szakértő 
szerint Joe Biden az EU födera-
lisztikus átalakulását támogatja, 
így a tagállamok mélyebb integ-
rációhoz való viszonya lényeges 
lehet a washingtoni kapcsolat 
alakulását illetően. 8.»

A vásárhelyi Yorick
Stúdió 15 éves
Az alapításának 15. évfordulóját 
online ünneplő marosvásárhelyi 
Yorick Stúdió Színház megpróbál 
tovább menni ugyanazon az úton, 
amelyen eddig haladt: izgalmas, 
társadalmunkat közvetlenül is 
érintő témákat feldolgozni – 
mondta el a Krónikának Sebes-
tyén Aba színművész. A társu-
latvezető szerint a legfontosabb, 
hogy az ember ne befele forduljon 
a járványhelyzetben, hanem még 
inkább kifele.  9.»

 » Az viszont 
már biztos, hogy 
a vendéglátó-
ipar veszteségei 
2020-ban el 
fogják érni a 3 
milliárd eurót. 
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Büntették az éjszakai
szabályszegőket  4.»

Tovább erősítené a zilahi
magyar közösséget a régi-új
alpolgármester  2.»
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