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Vendéglőbe oltással vagy teszttel?
Florin Cîţu bejelentése szerint a belföldi utazáshoz nem fog kelleni zöld igazolvány

B Á L I N T  E S Z T E R

A szálloda-, étterem- és ká-
véház-működtetők (HoRe-
Ca-ágazat) felvállalják a 

vendégek gyorstesztelésének költsé-
geit, anélkül, hogy mindez vissza-
köszönne az árakban – nyilatkozták 
két munkáltatói szövetség képviselői 
is tegnap, miután találkoztak Florin 
Cîţu kormányfővel. A romániai hotel- 
és étteremüzemeltetők munkáltatói 
szövetségének (HORA) képviselője, 
Dragoş Petrescu rámutatott, a vendé-
gek tesztelése egyelőre lehetőségként 
merült fel, a június 1-jétől kilátásba 
helyezett újranyitással kapcsolatos 
minden döntést az erre a célra létre-
hozott minisztériumközi tanácsban 
hozzák meg. A szakember úgy véli, 
nem lesz magas azoknak a vendégek-
nek a száma, akiket érkezéskor tesz-
telni kellene, mert egyre többen meg-
kapják a koronavírus elleni oltást, és 
sokan igazolni tudják, hogy átestek a 
betegségen. A gyorstesztelés vendé-
genként 2-3 eurós költséget jelentene, 
amit a létesítmény működtetője fe-
dezne, nem növelnék az árakat emi-
att – nyomatékosította.

Fokoznák az ágazatban 
az átoltottságot

A Romániai Szállodaipari Szövetség 
(FIHR) elnöke, Călin Ile eközben ar-
ról számolt be, hogy arra biztatják 
a HoReCa-szektorban dolgozókat, 

oltassák be magukat koronavírus el-
len az ágazat minél biztonságosabbá 
tétele érdekében, de senkit nem fog-
nak kötelezni erre. Ugyanakkor tár-
gyalásokat folytatnak a koronavírus 
elleni oltási kampányt koordináló 
bizottság illetékeseivel, hogy azok a 
vendéglátóipari alkalmazottak, akik 
fel akarják venni az oltást, jussanak 
hozzá könnyebben a vakcinához. Ile 
egyúttal közölte, hogy az oltottságot 
bizonyító, uniós szinten bevezetendő 
zöld igazolványt Románia is alkal-

mazni fogja, de csak külföldi utak 
esetén, az országon belüli üdüléshez 
nem lesz szükség erre. 

Cîţu: a kormány senkit nem 
akar diszkriminálni

A találkozó után közzétett Face-
book-bejegyzésében ugyanakkor 
Florin Cîţu miniszterelnök is azt 
hangsúlyozta, hogy a kormány nem 
akarja a koronavírus elleni oltás 
igazolásához kötni a vendéglátópa-
ri létesítmények szolgáltatásaihoz 
való hozzáférést. „Senkit nem aka-
runk diszkriminálni, nem vagyok 
annak a híve, hogy beoltottakra és 
nem beoltottakra osszuk a lakossá-
got. Semmiképpen nem akarjuk e 
szempont alapján korlátozni az or-
szágon belüli utazásokat” – hang-
súlyozta a kormányfő, hozzátéve, a 

külföldi utazások esetében Romá-
nia is tiszteletben tartja majd a zöld 
igazolvánnyal kapcsolatban hozan-
dó szabályokat. A Facebook-bejegy-
zésben ugyanakkor a miniszterel-
nök leszögezte, keresik a legjobb 
megoldásokat arra, hogy június 1-je 
után maximális biztonsági körül-
mények között indíthassák újra a 
vendéglátó ágazatot, és mindenki-
nek legyen hozzáférése a szolgálta-
tásokhoz. A kormányfő ugyanakkor 
méltányolta, hogy az ágazat képvi-
selői az oltás felvételére biztatják a 
szektorban dolgozókat.

Ragadós lehet a német példa?

Egy nappal korábban Daniel 
Mischie, a HORA elnöke az Eco-
nomedia.ro gazdasági portálnak 
úgy nyilatkozott, már zajlanak az 

egyeztetések azokról a forgató-
könyvekről, hogy a védőoltással 
immunizált polgárok miként men-
tesülhetnek a korlátozások alól 
a vendéglátóipari egységekben, 
valamint a különböző eseménye-
ken. Mischie szerint az elképzelés 
elnyerte Vlad Voiculescu egészség-
ügyi miniszter támogatását, szerin-
te ugyanis ez az egyetlen járható út 
a gazdaság újraindítására, valamint 
a vakcinálás ösztönzésére. Az ötlet 
amúgy német mintán alapszik: a 
berlini hatóságok azt tervezik, hogy 
felmentést kapnak a járványügyi 
korlátozások alól az új típusú koro-
navírus által okozott betegség ellen 
védőoltással rendelkezők, akik 
mindenféle megkötés nélkül mehet-
nek majd például fodrászhoz vagy 
a korlátozások lazítása révén 
ismét megnyíló boltokba, és 
külföldi út után nem kell ka-
ranténba vonulniuk. 

A HORA elnöke szerint a 
majdani szabályok gyakor-
latba ültetését a közös uniós 
egészségügyi igazolás, az 
úgynevezett „zöld tanúsít-
vány” teszi majd lehetővé, 
amely a legfrissebb elképzelések 
alapján június 15-től lesz érvényes 
digitális és papír változatban mind 
a 27 tagállam számára. A QR kóddal 
ellátott igazoláson szerepelni fog a 
tulajdonos neve, születési dátuma, 
az útlevele száma, illetve az, hogy 
kapott-e oltást és hogy milyen típu-
sút, valamint, hogy átesett-e a fer-
tőzésen és vannak-e antitestjei. Aki 
nem kapott oltást és nem is volt be-
teg, annak a PCR-teszt eredménye 
szerepel majd az igazoláson.

Mint ismeretes, Florin Cîţu 
miniszterelnök eközben hétfőn is 
úgy nyilatkozott, hogy az orszá-
gon belül az európai oltási igazol-
vány nélkül vakációzhatnak majd 
a polgárok.

Szenved az ágazat. Arra 
biztatják a HoReCa-szektorban 
dolgozókat, oltassák be 
magukat koronavírus ellen
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A N T A L  E R I K A

Maros megyében román nyelv 
és irodalomból 64 százalékos 

volt az átjutási arány, magyar nyelv 
és irodalomból 76 százalékos, a kö-
telező tantárgyból 49, a választha-
tóból 69 százalékos. Hargita megyé-
ben sem ért el senki 10-es általánost 
– nyilatkozta a sajtónak Cristinel 
Glodeanu főtanfelügyelő-helyettes, 
aki elmondta, hogy 159 diák ért el 
6 és 6,99 közötti eredményt, 208-an 

7 és 7,99, míg 21 diáknak 9 és 9,99 
közötti az eredménye.

Fontos szintfelmérő

Ahogy a Székelyhonnak Illés Ildikó 
Maros megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes elmondta, ez a próbavizsga 
fontos volt a diákoknak is, de a ta-
nároknak, a vizsgatétel összeállítói-
nak, az informatikusoknak és a szü-
lőknek is. „Fontos volt számunkra 
is, hiszen ellenőrizhettük a gépeket, 
a videokamerákat, azt, hogy hogyan 
működik a rendszer. Mivel a jegye-

ket nem írják be a naplóba, talán a 
diákok sem vették túl komolyan, de 
azért a jelenlegi tudásukat tükröz-
ték az eredmények” – értékelte Illés 
Ildikó. A főtanfelügyelő-helyettes 
szerint a tanulók akkor sem értek 
volna el jobb eredményeket, ha 
nincs járvány időszak, hiszen most 
több idejük volt tanulni. 
A hátralevő időszak alatt 
természetesen még sokat 
haladhatnak a tanulásban, 
bepótolhatják a hiányos-
ságaikat – tette hozzá. A 
főtanfelügyelő-helyettes 
még azt is hozzáfűzte, hogy 
a nyolcadikosok számára még fon-
tosabb volt a próbavizsga, hiszen 
ők egy teljesen új rendszer szerint 
tették próbára a tudásukat. A vizs-
gaeredményeiket csak tíz nap múlva 
teszik elérhetővé.

Az eredmények a jelenlegi tudást tükrözik
• Senki nem ért el a próbaérettségin 10-es általánost 
Maros megyében, de 36 diák kapott 10-es osztályzatot 
egy-egy tantárgyból. Hargita megyében sem jobbak az 
eredmények. A jegyek a diákok jelenlegi tudását tükrö-
zik, az érettségiig még van mit tanulni.

Beköltözött a focipályára, elszállították 
Marosfőn, az egykori ifjúsági tábor közelében számos család lakik, ezért 
is volt különösen veszélyes az, hogy itt ásott magának barlangot egy 100 
kiló körüli anyamedve és itt gondoskodott két bocsáról. A gyergyószent-
miklósi Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője, Birtalan István szer-
dán kapott értesítést erről, és azonnal kérte is az átszállítási engedélyt. 
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter az Agerpres hírügynökségnek 
adott múlt heti nyilatkozatában már azt közölte, hogy az átszállításhoz 
szükséges eljárás folyamatban van, minden, ilyen esetben illetékes 
hatóságot riasztottak. A területet csendőrség tartotta felügyelet alatt 
mindaddig, amíg az átszállítási utasítás csütörtök délutánra megérke-
zett. Ezt követően az anyamedvét elkábították és a bocsokkal együtt a 
Görgény-havasokba szállították. (Gergely Imre)

Megtermett medvék rohangáltak 
Csíkkozmás utcáin nappal rohanó három medvéről tettek közzé egy videó-
felvételt a Facebook közösségi oldalon. Az állatokat egy autóból vették 
videóra húsvéthétfő délelőttjén. Mint a képsorokon látható, két nagyobb, 
illetve egy kisebb termetű medve rohan végig a csíkkozmási Gyár utcán, 
majd egy adott pillanatban a nagyvadak szétválnak, röviddel később 
pedig ismét együtt szaladnak tovább egy településen kívüli részre. 

• RÖVIDEN 

• Ugyan Florin Cîţu miniszterelnök és a vendéglá-
tóipar képviselőinek egy része is váltig állítja, hogy 
Románián belül az európai oltási igazolvány nélkül 
nyaralhatnak majd a polgárok, egyre biztosabbnak tű-
nik, hogy a koronavírus ellen beoltott személyek ezen 
a téren (is) többletjogokat élveznek a nyitást követően.




