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KIIKTATTA A KORMÁNY A KORONAVÍRUS-RENDELET ELLENTMONDÁSAIT

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Hat ezrelék fölött rendelhető
el kijárási tilalom

Pereskedik az SZNT
Lettországban
Több száz, lett állampolgársággal
nem rendelkező személyeknek az
SZNT polgári kezdeményezésére
leadott aláírását utasították el a
rigai hatóságok. A nemzeti tanács
emiatt bírósághoz fordul, ismételten szorgalmazva, hogy az állam
nélküli személyek és családjaik
jogait közelítsék az uniós állampolgárok jogaihoz. » 2.

Kolozsváron is kell
a zöldkártya
Péntektől hivatalosan is vörös
zónának minősül Kolozsvár és a
szomszédos Szászfenes, így az éttermeket, kulturális intézményeket és sportlétesítményeket csak a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők használhatják. Közben több
kórház koronavírus-tesztnek veti
alá a dolgozóit. » 3.

HAÁZ
TÓ: VINCE/ARCHÍV

Csúszik a domboldal,
tolódik a sztrádaavató
Ha forgalomeltereléssel és sebességkorlátozással is, de mindenképpen megnyitnák az A10-es
autópálya hátramaradt mintegy
24 kilométeres szakaszát. Egy
megcsúszott domboldal és két
befejezetlen munkálat késlelteti az átadást, a kivitelezőnek
nem sikerült időben befejeznie
a vasút fölött átívelő hidat sem.

Könnyítés az oltottaknak. Aki felvette az oltást, arra nem vonatkozik majd a településeken bevezetett kĳárási tilalom

Már nem 4, hanem 6 ezrelékes fertőzöttségi rátánál kell bezárniuk a boltoknak és a vendéglátóhelyeknek a településeken – döntötte el csütörtökön
a kormány, felszámolva ezzel az ellentmondást aközött, hogy a múlt heti
rendelkezés szerint védettségi igazolvánnyal 3 és 6 ezrelék között lehet vendéglőbe és rendezvényekre járni. Megszűnik a 12 év alatti gyerekek kötelező
tesztje is, az oltottakra pedig nem vonatkozik a kijárási tilalom. Florin Cîțu
kormányfő szerint az oltottakat nem lehet korlátozni, a gazdaságot pedig
nem szabad lezárni. » 5.
Védettséget jelenthet a csőd ellen
a zöldigazolás a vendéglátásban
» 15.

Olaszország önmaga maradt,
de nem felejt

»

„Az oltottakat nem korlátozhatjuk azért,
mert egyesek
nem akarják beoltatni magukat.
Ha valaki beoltott, folytathatja
a tevékenységét”
– jelentette ki
Florin Cîțu.
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Édes ízek vetélkednek

Sepsiszentgyörgyön

Kulturális és szabadidős programokkal várja az érdeklődőket a
Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja Sepsiszentgyörgyön. A háromszéki megyeszékhely főterén
negyedik alkalommal tartandó
gasztroturisztikai eseményen az
év legjobb székely kürtőskalácsát
is keresik, a fesztivál korábbi kiadásaihoz hasonlóan hagyományosan és újragondolt formában
elkészített süteményeket díjaz a
zsűri. » 20.
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