
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. ÁPRILIS 27., KEDD
XXIII. ÉVFOLYAM, 80. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

NINCS EGYSÉGES ÁLLÁSPONT A VAKCINA MEGKÖVETELÉSÉRŐL

Érzékeny téma oltakozásra 
kötelezni az alkalmazottakat

Kötelezhető-e az alkalmazott arra, hogy beoltassa magát? – merül fel egyre 
gyakrabban a kérdés, főleg azóta, hogy Florin Cîțu kormányfő minap meg-
lebegtette annak a lehetőségét, hogy a vendéglátóipari egységek a település 
járványhelyzetétől függetlenül nyitva tarthassanak, amennyiben valameny-
nyi alkalmazottjuk felvette már a koronavírus elleni vakcinát. A válasz nem 
egyértelmű, a lapunk által megkérdezett szakértők és érintettek is eltérő ál-
lásponton vannak sok tekintetben. Azt mondják, elméletileg megalapozott 
lehet, hogy a munkaadó elvárja az alkalmazottaitól, oltassák be magukat 
koronavírus ellen, ám ennek a felelősségét mindenképpen az államnak kell 
felvállalnia, körültekintően megteremtve ennek jogi keretét. 7.»

 Eltérő álláspontok. Nincs egyetértés annak kapcsán, hogy meg lehet-e követelni például a pincérektől, oltassák be magukat a Covid–19 ellen

Példamutató tervek 
Szilágyperecsenben
Bár a járványhelyzet tavalyi, illet-
ve idei alakulása is sok nehézsé-
get hozott diákoknak, tanárok-
nak és oktatási intézményeknek 
egyaránt, a szilágyperecseni 
iskolában mondhatni kapóra 
jött, hiszen így könnyebben el 
tudták végezni az épület felújí-
tási munkálatait. Ezek fontos 
lépést jelentenek a felé is, hogy 
megvalósítsák régi álmukat: sza-
kosítsák az iskolát.  2.»

Enyhítik a hétvégi
korlátozásokat
Az ortodox húsvéttal már nem 
lesznek érvényben a hétvégi 
korlátozások Kolozsváron, miután 
a fertőzöttségi arány tegnap 3,21 
ezrelékre csökkent. Aradon is 
eltörlik a hétvégi korlátozásokat, 
amelyek 18 órai boltzárat és 20 
órától kezdődő kijárási tilalmat 
írtak elő.  3.»

Orosz diplomatát
utasított ki Bukarest
Románia is belépett azon országok 
sorába, amelyek az orosz-ukrán 
szembenállás fokozódása nyomán 
orosz diplomatát utasítottak ki. 
Bukarest az orosz katonai attasé 
helyettesét nyilvánította nemkívá-
natos személlyé. Eközben Bogdan 
Aurescu fi gyelmeztette a Romániát 
burkoltan megfenyegető orosz 
nagykövetet: az ország elleni fenye-
getés az egész NATO elleni fenyege-
tésnek minősül.  5.»

Sztrádaépítés
csigatempóban
A legoptimistább forgatókönyvek 
szerint csak idén érheti el az ezer 
kilométert a romániai autópá-
lya-hálózat hossza. Ehhez az év 
végéig 80 kilométernyi sztrádát 
kellene megnyitni a forgalom 
előtt. A 2020-as év végén a romá-
niai autópályák hossza 920 kilo-
méter volt, ami alig 6,2 százalékos 
növekedést jelent a 2019 végi 
adathoz viszonyítva, vagyis tavaly 
54 kilométernyi sztrádát adtak át 
a forgalomnak. 6.»

 » Ha nincs sza-
bályozó törvény, 
akkor alkotmány-
ellenes bárkit is 
oltásra kötelezni, 
ugyanakkor az 
európai emberjo-
gi egyezménynek 
is ellentmond, 
csorbítja a 
magánélethez 
való jogot, vallja 
Asztalos Csaba.
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Mégsem egyszerű
a „nagy garázsbontás”? 3.»

Sorban álltak a sofőrök
vakcináért Kolozsváron  4.»

A nomádok földje tarolt
a szolidabb Oscar-gálán  12.»
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