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Bezárhatják a szabályszegő lokálokat
Keményebb fellépést sürgetnek a hatóságok az óvintézkedések kijátszóira
• Két hétre bezárat-
nák azokat a loká-
lokat, amelyek nem 
tartják be a korona-
vírus-járvány meg-
fékezése érdekében 
foganatosított óvin-
tézkedéseket.

B Á L I N T  E S Z T E R

Törvénymódosítást javasol Lu-
cian Bode belügyminiszter, 
ami lehetővé tenné a hatósá-

gok számára, hogy felfüggesszék 
azoknak a szórakozóhelyeknek a 
tevékenységét, amelyek nem tartják 
be a koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében fogana-
tosított óvintézkedéseket.

Bezáratná két hétre

A tárcavezető hétfőn a Digi 24 hírte-
levíziónak nyilatkozva azt mondta, 
amennyiben a parlament nem tudja 

sürgősségi eljárással elfo-
gadni a módosítást, akkor 
sürgősségi kormányrende-
letet fognak kiadni. Jelezte, 
a témában már egyeztetett 
Florin Cîțu miniszterelnök-
kel. „Kérni fogom a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) vezető-
ségi ülésén, hogy az e heti 
koalíciós egyeztetésen essen 

szó a bírságok rendszerét sza-
bályozó sürgősségi kormányrende-
let módosításáról. Egy, két, három 

bírság után az állami hatóságok 
függeszthessék fel az egészségügyi 
óvintézkedésekre fi ttyet hányó cé-
geket” – jelentette ki Bode. Elmon-
dása szerint a szabályszegő szóra-
kozóhelyeket két hétre zárnák be.

Florin Cîțu is bírálta tegnapi 
sajtónyilatkozatában azokat, akik 
nem tartják be a szabályokat és ez-
zel mások egészségét is veszélybe 
sodorják. Mint mondta, látta, hogy 
milyen zsúfoltak a klubok és a 
hegyvidéki üdülőtelepek. „Nagyon 
haragszom, amiért létezik egy ki-

sebbség a polgáraink között, amely 
még nem akarja betartani a szabá-
lyokat. A következmények pedig a 
többségre hatnak ki” – mondta a 
kormányfő. Arra a kérdésre, hogy a 
nyáron számíthatunk-e arra, hogy 
újra lehet lagzikat, koncerteket, 
szabadtéri eseményeket rendezni, 
a miniszterelnök leszögezte, jelen 
pillanatban a mostani járvány-
helyzetre kell megoldást találni. 
„Összpontosítsunk a mai helyzet 
megoldására! Ha nem oldjuk meg 
ezt a helyzetet, semmiről nem be-

szélhetünk a nyáron” – fogalma-
zott Florin Cîțu.

Mint ismert, Bukarestben szá-
mos szórakozóhelyen voltak tö-
megek a hétvégén, mint ahogy a 
síparadicsomokban sem minden 
esetben tartják be az óvintézkedé-
seket. A hivatalos tájékoztatás sze-
rint a hétvégén 5000 ellenőrzést tar-
tottak, és 32 céget bírságoltak meg.

Figyelmen kívül hagyták 
a járványügyi óvintézkedéseket. 
A hétvégén zsúfoltak voltak 
a klubok és a hegyvidéki 
üdülőtelepek
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• Országos botránnyá 
dagadt a temesvári 
vesztegzár megszün-
tetéséről szóló döntés. 
Ugyanis a katasztrófa-
védelmi főigazgatóság 
vezetője, Raed Arafat 
vasárnap este felülbí-
rálta a Temes megyei 
vészhelyzeti bizottság 
határozatát, és 72 órá-
val meghosszabbította 
az eredetileg vasárnap 
éjfélig tartó karantént. 

Alin Nica, a Temes Megyei Ta-
nács elnöke tegnap bejelentet-

te, vizsgálják annak lehetőségét, 
hogy bírósági úton támadják meg 
az országos katasztrófavédelmi 

főigazgatóság vasárnap esti dön-
tését, miszerint Temesvár – a helyi 
határozattal ellentétben – veszteg-
zár alatt marad. Ugyanis a megyei 
vészhelyzeti bizottság hiába dön-
tött úgy – heves viták közepette –, 
hogy két hét elteltével feloldják a 
karantént a bánsági nagyvárosban 
és a szomszédos településeken, va-
sárnap este a hatóságok bejelentet-
ték: 72 órával meghosszabbítják az 
eredetileg vasárnap éjfélkor lejáró 
karantént Temesváron és a környe-
ző négy községben.

A sok súlyos beteg miatt 
bírálták felül a döntést

A határozatot az országos kataszt-
rófavédelmi főigazgatóság vezetője, 
Raed Arafat hozta meg az egészség-
ügyi minisztériummal való egyezte-
tést követően. A belügyminisztéri-
um államtitkári tisztségét is betöltő 
Arafat arra hivatkozva rendelkezett 
az óvintézkedések meghosszabbí-
tásáról, hogy a város kórházainak 

intenzív osztályai megteltek koro-
navírusos betegekkel. A stratégiai 
kommunikációs törzs hangsúlyoz-
ta: az intézkedés ideiglenes jellegű, 
és arra az időszakra szól, amíg nem 
találnak hosszabb távú helyi vagy 
országos megoldást a temesvá-
ri helyzetre. A döntés előzménye, 
hogy a Temes megyei vészhelyzeti 
bizottság (CJSU) egy nappal korábbi 
ülésén – a megyei közegészségügyi 
igazgatóság (DSP) és az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) 
ajánlása ellenére – nem kapta meg 
a szükséges kétharmados többséget 
a vesztegzár hét nappal való meg-
hosszabbítására vonatkozó javaslat 
a koalíciós pártok helyi képviselői 
közti nézeteltérések és a karantén-
ellenes tüntetések közepette. A bán-
sági nagyvárosban a március 8-án 
foganatosított karantén ellenére 
romlanak a járványügyi mutatók: 
miközben két hete a lakosság 7,36 
ezrelékét tette ki az előző kéthetes 
fertőzési ráta, szombaton már 8,19 
ezrelékes volt a fertőzési arány.

„Fölösleges, igazságtalan” 
karantén

A temesvári polgármester üdvözölte, 
a Temes megyei közgyűlés elnöke 
bírálta a döntést, amely 72 órával 
meghosszabbította a karantént a Bé-
ga-parti városban és a környező fal-
vakban. Dominic Fritz polgármester 
az Agerpres hírügynökség szerint 
úgy nyilatkozott, hogy az intézke-
dés meggátolja a fertőzési ráta gyors 
növekedését és megakadályozza az 
egészségügyi rendszer „küszöbön 
álló összeomlását”. Az USR–PLUS 
színeiben megválasztott elöljáró 
ugyanakkor újfent elítélte, hogy – 
szerinte – nem szakmai, hanem po-
litikai szempontok szerint hoznak 
döntést a megyei katasztrófavédelmi 
bizottságban, és sürgette az oltási 
kampány felgyorsítását az erősen 
fertőzött régiókban.

Alin Nica megyeitanács-elnök 
eközben a temesvári emberek „kicsú-
folásának” nevezte ezt a „durva poli-
tikai beavatkozást”, amely „dacol” 

egy kialakított megyei struktúrával. 
A Temes megyei közgyűlés elnöke 
– azzal együtt, hogy ő is a kormá-
nyon lévő Nemzeti Liberális Pártot 
képviseli – a karantén azonnali meg-
szüntetését követelte, és kérte, hogy 
vezessenek be a járvány terjedését 
korlátozó más intézkedéseket. Nica 
emlékeztetett: többször felhívta Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter 
és Raed Arafat belügyi ál-
lamtitkár fi gyelmét arra, 
hogy „a bevezetett formá-
lis karantén fölösleges”, és 
a fertőzöttségi ráta tovább 
nő. Meglátása szerint a köz-
ponti hatóságok „fi gyelmen 
kívül hagyták a megyei katasztró-
favédelmi bizottság demokratikus 
döntését”, és „valós támogatás nél-
küli, igazságtalan karantént vezettek 
be”. Az önkormányzati vezető szerint 
hibásan számolják a fertőzöttségi rá-
tát is, ugyanis a bánsági nagyváros-
nak nem 300 ezer lakosa van, mint a 
legutóbbi népszámláláskor, hanem 
több mint 400 ezer.

Raed Arafat „önkényesen” meghosszabbította a temesvári karantént

Fesztiválozna a lakosság

A romániai lakosság alig várja, 
hogy újra mehessen események-
re, koncertekre, és bármit megten-
ne, csak újra legyenek rendezvé-
nyek – derül ki egy, a Koncert- és 
Kulturálisesemény-szervezők 
Romániai Egyesülete (AROC) 
által megrendelt felmérésből. A 
tavalyi teljes lezárás évfordulójára 
időzített kutatás során megkér-
dezett csaknem 13 ezer személy 
90 százaléka mondta azt, hogy 
amennyiben a körülmények lehe-
tővé teszik, ellátogat kulturális 
eseményekre, koncertekre. Több 
mint 72 százalékra rúg azoknak 
az aránya, akik készek beoltatni 
magukat koronavírus ellen, ha ez 
a feltétele a rendezvényeken való 
részvételnek, 76 százalék pedig 
kész teszteltetni magát. Ami a 
nemzetközi fesztiválokat illeti, 80 
százalék részt venne ilyen esemé-
nyeken, ha tudná, hogy tesztelték 
a közönséget, és a válaszadók 
csaknem 60 százaléka mondta 
azt, hogy ilyen körülmények kö-
zött jól érezné magát, bármekkora 
kapacitással zajlana az illető ese-
mény. Ha a szervezők megkövete-
lik, 82 százalék viselne maszkot. 
Mint ismeretes, a kulturális tárca 
korábban kilátásba helyzete, hogy 
a nyáron már lehetnek fesztiválok, 
ha csak olyan személyek vesznek 
azokon részt, akiket vagy beoltot-
tak már koronavírus ellen, vagy 
fel tudnak mutatni egy negatív 
teszteredményt, vagy igazolni tud-
ják, hogy a közelmúltban átestek a 
fertőzésen és vannak antitestjeik.




