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ÚJRA TÉRDRE KÉNYSZERÜLTEK A KÁVÉZÓK, ÉTTERMEK MŰKÖDTETŐI

Megcsappant a vendéglők 
forgalma a korlátozások miatt

Újra lesújtottak a koronavírus-világjárvány megfékezése miatt bevezetett kor-
látozások a romániai vendéglátóiparra: mivel alacsony az átoltottság, és egyre 
többen betegszenek meg, szorulnak kórházi ellátásra, ismét térdre kényszerült a 
gazdaság egyik ágazata. A Krónika által megkérdezett vendéglátósok elmondása 
szerint legalább 50 százalékkal zsugorodtak a bevételeik, és nem ritka az sem, 
hogy alkalmazottakat kellett kényszerszabadságra küldeniük.  6-7.»

 Előbb a QR-kód, aztán jöhet az étlap. Kevesebb a vendég, amióta a vendéglátóhelyeken megkövetelik a zöldigazolást

Szabadtéri és online
civil programok
Új megoldásokat keresnek a civil 
szervezetek programjaik megva-
lósításához a járvány miatt. A 
lehetőségeik korlátozottak, csak 
kevés programot szervezhetnek 
személyes részvétellel vagy sza-
badtéren, számos kezdeménye-
zés online térbe szorult – mondta 
el Bereczki Kinga, a Háromszéki 
Közösségi Alapítvány (HKA) 
igazgatója.  2.»

Több mint százezer
fertőzött egy hét alatt
Bár az előző hetekhez képest 
kisebb sebességgel terjed a 
koronavírus-járvány Romániá-
ban, a helyzet továbbra is súlyos, 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a helyszínen próbál 
tájékozódni. Egy hét alatt először 
érte el a százezret az új fertőzöttek 
száma; 1900 koronavírusos beteg 
várja, hogy ágy szabaduljon fel 
számára.  5.»

Kísérti a szekus múlt
az ortodox egyházat
A kommunista diktatúra idejéből 
megmaradt hálózatok és módsze-
rek mozgatják jelenleg is a román 
ortodox egyház (BOR) gazdasági 
hátországát – vélik a szakértők, 
akik szerint a főpapok jelentős 
része fedett titkosszolgálati tiszt 
vagy kollaboráns volt – köztük 
Daniel pátriárka –, s ma is az.  

8.»

» „Ez az újabb 
csapás való-
színűleg megros-
tálja az ágaza-
tot” – mondta 
egy vendéglátós.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Látszik a fény a kolozsvári
metróvonal elején  3.»

Kihasználatlanok Székelyföld 
természeti erőforrásai  4.»

Kántor László Sárga Csikó díjas
producer a filmezésről 9.»
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