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Korlátozott éjszakai  kijárás
Kijárási tilalom van érvényben este 11 és hajnali 5 óra között
• Több mint ezer em-
bert megbírságoltak 
a koronavírus-járvány 
megfékezése érdeké-
ben elrendelt kijárási 
tilalom első éjszakáján 
a rendelkezés meg-
sértése miatt. A rend-
őrség országszerte a 
csendőrséggel és a 
helyi rendőrség mun-
katársaival közösen 
folytat ellenőrzéseket.

SIMON VIRÁG, ROSTÁS SZABOLCS

Már a román hatóságok által 
foganatosított részleges ki-
járási tilalom első éjszaká-

ján országszerte razziát folytattak a 
rendvédelmi szervek, hogy kiszűrjék 
azokat, akik nem tartják tiszteletben 
az új korlátozást. A hétfő estétől hatá-
lyos kormányhatározat szerint éjjeli 

23 és hajnali 5 óra között csak azok 
léphetnek büntetlenül az utcára, akik 
munkahelyi igazolással vagy saját 
felelősségre megírt nyilatkozattal 
igazolják, hogy munkavégzés, ha-
laszthatatlan orvosi ellátás, gyógy-
szerbeszerzés, rászorulók gondozása 

vagy a családban történt haláleset 
miatt hagyták el lakhelyüket.

Bírságoltak is

Az országos rendőr-főkapitány-
ság tegnapi tájékoztatása szerint a 

nagyvárosok utcáin razziázó ren-
dőrök az első éjszaka 1132 személyt 
értek tetten, hogy nem tartják 
tiszteletben a kijárási korlátozásra 
vonatkozó rendelkezéseket. A sza-

bályszegőket összesen 301 ezer lej 
értékű bírsággal sújtották. Ezenkí-
vül az utóbbi 24 órában csaknem 
nyolcezer emberre a maszkviselés 
elmulasztásáért szabtak ki átlago-
san 140 lejes bírságot.

Marosvásárhelyen a rendőrök  
125 autót állítottak meg és 195 sze-
mélyt igazoltattak. Bár az ellenőr-
zés célja a tájékoztatás volt, hogy 
felhívják a fi gyelmet az új rendelke-
zésekre, az éjszakai kijárási tilalom 
feltételeire, pénzbírságokat 
is kiróttak. Büntettek egye-
bek közt a maszkviselés el-
mulasztása miatt, de azért 
is, mert a gépkocsivezető 
nem tartotta be a közúti 
forgalmi szabályokat. A pénz-
bírságok össz értéke 3900 lej volt. 
Az éjszakai ellenőrzéseket folytatni 
fogják, különösen a hétvégén.

Mint ismeretes, a kormány ille-
tékesei elsősorban azzal indokolták 
az éjszakai kijárási korlátozás beve-
zetését, hogy „a fi atalok ebben az 
időszakban szoktak bulizni”. Ludo-
vic Orban miniszterelnök egyenesen 
„vírusterjesztőknek” nevezte a tiné-
dzsereket. Hétfőtől egyébként tilos 
bármiféle összejövetelt, mulatságot, 
bulit tartani az országban.

Az egyre gyorsabban terjedő 
jár ványt az éjszakai kijárás 
korláto zásával próbálják 
megfékezni
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