
 Gazdaság 2021. március 23.
kedd 7

H I R D E T É S

KEMÉNYEBB FELLÉPÉST SÜRGETNEK A VISSZAESŐ ÉTTEREM-TULAJDONOSOKNAK

Zárás a szabályszegőknek

Két hétre bezáratnák a ha-
tóságok azokat a lokálokat, 
amelyek nem tartják be a 
koronavírus-járvány megfé-
kezése érdekében foganato-
sított óvintézkedéseket.

 » BÁLINT ESZTER

T örvénymódosítást javasol 
Lucian Bode belügymi-
niszter, lehetővé téve a 

hatóságok számára, hogy fel-
függesszék azoknak a szórako-
zóhelyeknek a tevékenységét, 
amelyek nem tartják be a koro-

navírus-járvány terjedésének 
megfékezése érdekében foga-
natosított óvintézkedéseket. 
A tárcavezető tegnap a Digi 
24 hírtelevíziónak nyilatkoz-
va azt mondta, amennyiben 
a parlament nem tudja sür-
gősségi eljárással elfogadni a 
módosítást, akkor sürgősségi 
kormányrendeletet fognak ki-
bocsátani. Jelezte, a témában 
már egyeztetett Florin Cîțu mi-
niszterelnökkel. „Kérni fogom a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) ve-
zetőségi ülésén, hogy az e heti 
koalíciós egyeztetésen essen 
szó a bírságok rendszerét sza-

bályozó sürgősségi kormány-
rendelet módosításáról. Egy, 
két, három bírság után az ál-
lami hatóságok függeszthessék 
fel az egészségügyi óvintézke-
désekre fi ttyet hányó cégeket” 
– jelentette ki Bode. Szerinte a 
szabályszegő szórakozóhelye-
ket két hétre zárnák be.

Florin Cîțu is bírálta tegnapi 
sajtónyilatkozatában azokat, 
akik nem tartják be a szabályo-
kat, és ezzel mások egészségét is 
veszélybe sodorják. Mint mond-
ta, látta, hogy milyen zsúfoltak 
a klubok és a hegyvidéki üdü-
lőtelepek. „Nagyon haragszom, 

amiért létezik egy kisebbség a 
polgáraink között, amely még 
nem akarja betartani a sza-
bályokat. A következmények 
pedig a többségre hatnak ki” 
– mondta a kormányfő. Arra a 
kérdésre, hogy a nyáron számít-
hatunk-e arra, hogy újra lehet 
lagzikat, koncerteket, szabad-
téri eseményeket szervezni, a 
miniszterelnök leszögezte, jelen 
pillanatban a mostani járvány-
helyzetre kell megoldást találni. 
„Összpontosítsunk a mai hely-
zet megoldására! Ha nem oldjuk 
meg ezt a helyzetet, semmiről 
nem beszélhetünk a nyáron” – 
fogalmazott Florin Cîțu.

Bukarestben számos szóra-
kozóhelyen voltak tömegek a 
hétvégén, mint ahogy a sípa-
radicsomokban sem minden 
esetben tartják be az óvintézke-
déseket. A hivatalos tájékozta-
tás szerint a hétvégén 5000 el-
lenőrzést tartottak, és 32 céget 
bírságoltak meg.

Véget vetnének a buliknak. Cîțu szerint ha most nem állítják meg a járványt, a nyáron „semmiről sem lehet beszélni”

Mihamarabb fesztiválozna a lakosság

A romániai lakosság alig várja, hogy újra részt vehessen ese-
ményeken, koncerteken, és bármit megtenne, csak újra legye-
nek rendezvények – derül ki egy, a Koncert- és Kulturálisese-
mény-szervezők Romániai Egyesülete (AROC) által megrendelt 
felmérés eredményeiből. A tavalyi teljes lezárás egyéves évfor-
dulójára időzített kutatás során megkérdezett csaknem 13 ezer 
személy 90 százaléka mondta azt, hogy amennyiben a körülmé-
nyek lehetővé teszik, akkor ellátogat kulturális eseményekre, 
koncertekre. Több mint 72 százalékra rúg azoknak az aránya, 
akik készek beoltatni magukat koronavírus ellen, ha ez a feltéte-
le a rendezvényeken való részvételnek, 76 százalék pedig kész 
teszteltetni magát. Ami a nemzetközi fesztiválokat illeti, 80 szá-
zalék részt venne ilyen eseményeken, ha tudná, hogy tesztelték 
a közönséget, és a válaszadók csaknem 60 százaléka mondta 
azt, hogy ilyen körülmények között jól érezné magát, bármekko-
ra kapacitással zajlana az illető esemény. Ha a szervezők meg-
követelik, 82 százalék viselne maszkot. „A közönség részéről a 
jelzés egyértelmű: mindenki vissza akar térni az eseményekre. 
Óriási erőfeszítéseket hozunk annak érdekében, hogy meggyőz-
zük a hatóságokat, üljenek le tárgyalni velünk, és találjuk meg 
a megoldásokat a kulturális élet újraindítására. Sajnos egyelőre 
nincs eredmény, de készek vagyunk éjjel-nappal dolgozni, hogy 
elkészüljön egy nyitási terv, amely minden variánssal számol” – 
nyilatkozta az AROC elnöke, Guido Janssens. Elmondása szerint 
mostanáig mindössze a kulturális tárcánál hallgatták meg gond-
jaikat, ám a kormány részéről közönnyel szembesülnek. Mint 
ismeretes, a kulturális tárca korábban kilátásba helyzete, hogy 
a nyáron már lehetnek fesztiválok, ha csak olyan személyek 
vesznek azokon részt, akiket vagy beoltottak már koronavírus 
ellen, vagy fel tudnak mutatni egy negatív teszteredményt, vagy 
igazolni tudják, hogy a közelmúltban átestek a fertőzésen, és 
vannak antitestjeik.

 » „Egy, két, három bírság 
után az állami hatóságok 
függeszthessék fel az 
egészségügyi óvintéz-
kedésekre fi ttyet hányó 
cégeket” – javasolja Lucian 
Bode belügyminiszter.
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