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OLTÁSI IGAZOLÁSSAL, GYORSTESZTTEL SZABAD LEHET AZ ÚT A VENDÉGLŐBE

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Júniustól nyitna a kormány,
előnyt élvezhetnek a beoltottak

Érvénytelenítették
Dabis kitiltását
Dabis Attila a román hatóságok
megfontolt lépésének tartja, hogy
a legfelsőbb bíróság bő három héttel azután érvénytelenítette a kitiltásáról szóló okiratot, hogy lejárt
a romániai belépését akadályozó
intézkedés. A Székely Nemzeti
Tanács külügyi megbízottjának
kártérítési igényét figyelmen kívül
hagyták. » 3.

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ: BÁLINT ESZTER

EMA: okozhat vérrögöt
az AstraZeneca

Étteremben oltással vagy teszttel? Keresik a megoldásokat, hogy biztonságosan indíthassák újra a vendéglátóipari ágazatot

Florin Cîţu miniszterelnök szerint a járványhelyzet kedvezően alakul, és az
oltási kampány is felgyorsul, így júniustól elkezdődhet az élet visszatérése a
normális kerékvágásba. Addig viszont maradnak az általa hatékonynak nevezett korlátozó intézkedések. Bár a kormányfő és a vendéglátóipar képviselőinek
egy része váltig állítja, hogy Románián belül az európai oltási igazolvány nélkül nyaralhatnak majd a polgárok, egyre biztosabbnak tűnik, hogy a koronavírus ellen beoltott személyek ezen a téren (is) többletjogokat élveznek a nyitást
követően. A művelődési miniszter szerint eközben oltási igazolvánnyal, negatív
teszteredménnyel, védettséget igazoló irattal vagy gyorsteszttel lehetne látogatni a különböző rendezvényeket. Lapunk megkeresésére kulturális intézmények
vezetői elmondták, a mostani elképzelés szerinti forgatókönyv mindenképpen
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jobb lenne, mint ha egyáltalán nem tarthatnának előadásokat.

»

A szálloda-,
étterem- és kávéház-működtetők
felvállalják a
vendégek gyorstesztelésének
költségeit anélkül, hogy mindez
visszaköszönne
az árakban –
ígérik a munkáltatók.

Van összefüggés a vérrögképződés
és az AstraZeneca gyógyszergyártó vakcinája között – nyilatkozta
az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) egyik illetékese. Marco
Cavaleri, az EMA oltási stratégiával és egészségvédelemmel
foglalkozó egységének vezetője az
Il Mes sag gero című lapnak adott
interjúban úgy fogalmazott: „véleménye szerint most már ki lehet
mondani, hogy világos, hogy
van összefüggés” a vakcina és
az utóbbi hetekben az oltásokat
követően tapasztalt vérrögképződéses esetek között. » 5.

Nagyobb lendületet
vesz a világgazdaság
Javított idei világgazdasági előrejelzésén a Nemzetközi Valutaalap
(IMF), a washingtoni székhelyű
pénzintézet szakemberei ugyanakkor Romániában és Magyarországon is jobb gazdasági teljesítményt várnak, mint azt korábban
prognosztizálták. » 7.

Magyar premierre
készül Varga Csaba
A nagyváradi Varga Csaba lehet az
első magyar, aki „tisztán”, vagyis
pótlólagos oxigén nélkül mássza
meg a Mount Everestet. Az alpinista csütörtökön indul Nepálba. Mint
mondta, a magyar zászlót szeretné
kifeszíteni a csúcson, erdélyi magyarként képviselve a Kárpát-medencei magyarságot. » 12.

Kapunyitás a futball-Eb-re,
bemehetnek szurkolók a lelátókra
» 11.

Az itthon tanulóknak is jól jönne
a tervezett diákhitel » 4.

Át sem adták, máris fel kellett
marni az aszfaltot az A10-es
autópályán » 6.

