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Továbbra is éjszakai kijárási tilalom
Cîţu: ötmillió beoltottig nem enyhítenek – Hétvégi oltási akciók kellenek
• Mindaddig nem 
lazítanak a koronaví-
rus-járvány miatt je-
lenleg hatályban lévő 
korlátozásokon, amíg 
nem sikerült elérni az 
ötmillió beoltottat – 
szögezte le Florin Cîţu 
miniszterelnök. A kor-
mányfő szerint egyéb-
ként már túl vagyunk 
a járvány nehezén.

B A L O G H  L E V E N T E

B ár a koronavírus-járvány 
harmadik hullámának nehe-
zén túl vagyunk, továbbra is 

szükséges az óvatosság, így egyelőre 
nem lehet szó sem az éjszakai kijárási 

korlátozás, sem más megszorí-
tások feloldásáról – szögezte 
le Florin Cîţu miniszterelnök. 
A kormányfő tegnap, a me-
gyei kormánymegbízottakkal 
folytatott videóértekezleten 
kijelentette: a harmadik hul-
lám csökkenő szakaszában 

vagyunk, a cél pedig az el-
ért eredmények megtartása. Ehhez 
azonban óvatosság szükséges, mivel 
a harmadik hullám még nem múlt el, 
bár a nehezén túl vagyunk – muta-
tott rá. A kormányfő szerint a megelő-

ző intézkedéseket továbbra is be kell 
tartani, különösen annak fényében, 
hogy az ortodoxok a hétvégén ünnep-
lik a húsvétot, ráadásul május elseje 
is erre a hétvégére esik.

Maradnak a szabályok

„Semmi sem változott, a szabályok 
továbbra is ugyanazok: maszk, tá-
volságtartás, fertőtlenítő. Minden 
tevékenység során be kell tartani a 
hatályos rendelkezéseket” – hang-
súlyozta. Cîţu egyúttal a helyi ön-
kormányzati vezetőkhöz hasonlóan 
a prefektusok közreműködését is 
kérte az oltási kampányban, kije-
lentve: a következő hétvégéken mi-

nél több nagyszabású oltási akciót 
szeretne látni – példaként az elmúlt 
hétvégén megszervezett temesvári 
oltási maratont hozta fel. Kijelentet-
te: minden eszközt be kell vetni az 
oltási kampány sikerre viteléhez, mi-
vel csakis az oltás révén térhet vissza 
a normalitás.

Még várnak a lazítással

A miniszterelnök egyébként hétfőn 
este leszögezte: a kormány egyelő-
re nem gondolkodik lazításokban, 
minden további enyhítés az oltási 
kampány alakulásától függ. Ennek 
nyomán csak június elseje után lehet 
szó könnyítésekről. „Van egy fontos 

célkitűzésünk: június elsejére legyen 
ötmillió beoltott. Ha szabadságra, 
koncertekre, tengerpartra akarunk 
menni, be kell oltatnunk magunkat. 
Jelenleg nem lehet szó az éjszakai 
korlátozások enyhítéséről” – szögez-
te le. Felvetette ugyanakkor, hogy a 
vendéglők – amennyiben a személy-
zet minden tagja felvette a koronaví-
rus elleni oltást – kapacitásuk 30–40 
százalékával a fertőzöttségi rátától 
függetlenül nyitva tarthassanak. 

Jönnek az újabb oltási 
maratonok

A lakosság egy része ugyanakkor 
ezt továbbra sem látszik megérte-

ni: mint Valeriu Gheorghiţă, az ol-
tási kampány koordinátora tegnap 
elmondta, naponta 120 000 sza-
bad oltási időpont kerül fel a kor-
mányzati oltási portálra, azonban 
csak 50 000-et foglalnak le. Ennek 
egyharmada a várólistákról szár-
mazik, kétharmada pedig olyan 
személy, aki közvetlenül regisztrál 
a szabad helyekre. A koordinátor 
szerint minderre az a magyarázat, 
hogy sokan az ortodox húsvét mi-
att kivárnak, pedig az oltópontok 
egyetlen napra sem zárnak be. 
Várakozása szerint május 4-étől, 
amikor a háziorvosi rendelőkben is 
elkezdődik az oltás, megnő a vakci-
náért jelentkezők száma.

Sofőrt ellenőrző rendőr éjszakai 
kijárási korlátozások idején
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Csökkenő esetszám, 
sok halott országszerte

Kevéssel 2000 fölötti új koronaví-
rus-fertőzöttet szűrtek ki 24 óra 
alatt a tegnapi adatok szerint: 
21 971 PCR- és 10 266 antigén-
tesztből 2019 lett pozitív, ami 6,25 
százalékos arány. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 1 049 539. A 
gyógyultak száma 3742 fővel 
979 445-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben elhunyt újabb 172 
fertőzött – közülük 159-en iga-
zoltan krónikus betegek voltak –, 
ezzel az elhunytak száma 27 683. 
A kórházakban 9851 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 1336-ot intenzív 
osztályon. Az aktív fertőzöttek 
száma 42 411-re csökkent – egy 
hete ez a szám még 57 143 volt.

Saját barlangjában lepnék meg a fenevadat
Csütörtökön tárgyalja az Európai Bíróság a székely kezdeményezés 
ügyét, az aláírásgyűjtő akciót. A szignózás végső határideje május 
7-e, így már néhány nappal azelőtt a figyelem középpontjába kerülhet 
az őshonos kisebbségek kérése. Hogy a kezdeményezés célt érjen, a 
Gerilla.hu csapata igazi meglepetésre készül. A székely aláírásgyűjtés 
nagyszerű lehetőség arra, hogy az Európai Unió országaiban – így 
Romániában is – megnyisson egyfajta párbeszédet a többség és a 
kisebbség között – véli Pesty László, a székelyek kezdeményezését fel-
karoló Írdalá.hu kampányfőnöke, aki Brüsszelben követi figyelemmel a 
csütörtöki tárgyalás eredményeit. „Az a gondolat, hogy az Unió kezelje 
kiemelt figyelemmel a kisebbségeket, illetve a kisebbségek által lakott 
úgynevezett nemzeti régiókat, és a kohéziós alapok elosztásánál 
pluszpénzekkel segítse az ő életüket, nem csak nekik jó. Előnyös a 
többségi nemzeteknek is, mivel összességében az adott nemzetgaz-
daság, az adott ország jut ezáltal pluszforrásokhoz” – magyarázza 
az összefüggést szerkesztőségünknek is elküldött levelében Pesty, 
hozzátéve, hogy sajnos sokak számára ez nem világos, „mint minden 
uniós országban, úgy Romániában is vannak erők, akik fittyet hány-
nak a többségi és kisebbségi érdekekre”. Pesty László a támadások 
elhárításaként feleleveníti, hogy a székely kezdeményezés nemcsak a 
pert nyerte meg annak idején Brüsszellel szemben, hanem eredményes 
az aláírásgyűjtésben is. Még néhány nap van hátra a május 7-ei végső 
határidőig, és – mint a levélben ígérik – az utolsó pillanatig folytatják 
a harcot. „Megkoronázhatnánk ezt a tizenöt hónapos munkát azzal, ha 
Brüsszel asztalára Brüsszelt tennénk le az utolsó pillanatban. A véghaj-
rában, már hetek óta Belgium a célországunk. Nagyon nehéz terep. Egy 
barátom a minap úgy fogalmazott: a fenevadat a saját barlangjában 
meglepni látványos gesztus lenne.”
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