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VISSZATÉRHETNEK A NORMALITÁSHOZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

Elkezdődött a kórházakban
a visszarendeződés

A kórházak, egészségügyi szolgáltató intézmények immár fogadhatják a nem 
koronavírusos betegeket is, mivel csillapodik a járványhelyzet – mondta el 
lapunknak Vass Levente egészségügyi államtitkár. Több kórház csak a napok-
ban tért vissza a nem koronavírus-fertőzöttek ellátására, az intézményeknek 
úgy kell visszarendezniük szolgáltatásaikat, hogy két részleget is tudjanak 
biztosítani: a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeknek. A kórházak-
ban továbbra is szigorúan betartják a járványügyi óvintézkedéseket. 3.»

Ha a terveknek megfelelően sikerült volna elérni a 60-70 százalékos átoltottságot, akkor zökkenőmentesebb lenne a kórházak visszarendeződés

Cáfolja Tánczos, hogy 
trófeavadászatot akar
A minisztériumnak nem csak 
feladata, hanem kötelessége is az 
állampolgárok védelme – jelentet-
te ki Tánczos Barna környezetvé-
delmi tárcavezető annak kapcsán, 
hogy az Agent Green Egyesület 
petíciót indított ellene.  2.»

Kétnyelvűsítenék
a helyi rendőrséget
A helyi rendőrség önállósítására 
készül Marosvásárhely polgár-
mesteri hivatala, amely így tenné 
hatékonyabbá a nem éppen pozi-
tív megítélésű rendfenntartókat. 
A tegnap délutáni tanácsülésen 
azonban másodjára is elhalasz-
tották a kérdés megvitatását. 
Pedig Portik Vilmos, az intézmény 
átalakításával megbízott alpol-
gármester tegnap jelentette be, 
hogy Marosvásárhelyen önálló 
jogi státust kapna a helyi rendőr-
ség, amelynek munkájától sokkal 
nagyobb hatékonyságot vár el a 
városvezetés. 4.»

Hungarikum lett
az 1568-as törvény
Hungarikum lett az 1568-as tordai 
országgyűlésen hozott vallássza-
badsági törvény – jelentette be a 
Hungarikum Bizottság tegnapi 
ülése utáni sajtótájékoztatón 
Budapesten Nagy István agrár-
mi niszter. A Tordán 1568-ban 
tartott országgyűlés olyan törvényt 
hozott, amely az akkori Európában 
példátlan mértékben biztosította a 
vallásszabadság jogát, és évszáza-
dokra biztosította a békés feleke-
zeti együttélést.  9.»

Neves lemezlovasok
az Untoldon
Az elektronikus zene legneve-
sebb lemezlovasai is fellépnek a 
szeptember közepén Kolozsváron 
szervezendő Untold fesztiválon. 
Az érdeklődök többek között a 
kincses városban már korábban 
is fellépő Dimitri Vegas & Like 
Mike, Martin Garrix és a világhí-
rű David Guetta zenéjére buliz-
hatnak.  12.»

 » Azokat is 
kezelik az egész-
ségügyben, akik 
poszt-Covid-
szindrómában 
szenvednek.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Többnyire nem kérnek védettségi
igazolást az egyetemek  4.»

A hatvanasok korosztálya
leginkább vakcinapárti 5.»

Gyermekként lavírozva az elváló
szülők csatározásai közt  7.»
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