
SOK FERTŐZÖTT OXIGÉNMASZKBAN LÁTJA BE A VAKCINA FONTOSSÁGÁT

Nagy eséllyel elkerülik
az intenzív osztályt az oltottak

Háborús állapotok uralkodnak a koronavírusos betegek által megrohamozott ro-
mániai kórházakban, és óriási a nyomás az erdélyi egészségügyi intézményeken 
is, ahol megteltek az intenzív osztályok. A lapunknak nyilatkozó intenzív terápi-
ás orvosok szerint sokan az utolsó pillanatban fordulnak szakemberhez, egyúttal 
arra fi gyelmeztetnek: a súlyos betegek közül szinte valamennyi oltatlan.

Közelharc a vírussal. Az erdélyi kórházakban nem olyan kritikus a helyzet, mint máshol, de még messze a járvány negyedik hullámának tetőzése

Szűkölködnek 
az útszélesítéssel
Mindössze két útszélesítési terve 
van folyamatban az országos 
útügyi hatóság brassói regionális 
kirendeltségének, amelynek fenn-
hatósága alá tartozik a székelyföl-
di úthálózat is. Az útszélesítés a 
kiadások mellett rengeteg olyan 
problémával jár, ami egy kívülál-
lónak szinte elképzelhetetlennek 
tűnhet – tudtuk meg.  3.»

Uniós segítséget kért
Cseke Attila
Gyógyszert és orvosokat kért a ko-
ronavírus-járvány negyedik hullá-
mával egyre súlyosabb küzdelmet 
vívó romániai egészségügyi rend-
szer számára Cseke Attila ügyvivő 
egészségügyi miniszter Sztella 
Kiriakídisz uniós egészségügyi 
biztostól tegnap. Eközben Klaus 
Iohannis államfő újabb korlátozá-
sokról egyeztetett a kormányzati 
illetékesekkel.   5.»

Csúcsfelszerelés 
a múzeumoknak
A székelyföldi múzeumok is 
bekapcsolódtak a budapesti Nép-
rajzi Múzeum mintaprojektjébe, 
amelynek részeként szakmai irá-
nyításban és képzésben részesül-
hettek. Mi több, saját gyűjteményi 
darabjaik digitalizálása céljából 
csúcstechnikájú felszerelést is 
kaptak a munka elvégzéséhez, 
és használhatják az intézmény 
szerverparkját is.  7.»

» A legtöbb 
fertőzött a sür-
gősségről kerül 
intenzívre, ami-
kor már nagyon 
erős tüdőérin-
tettsége van.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Menetrend szerinti 
Cioloş-bukás  5.»

Újfajta digitális egyenlőtlenségek
alakulhatnak ki Erdélyben  2.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 

Művészet márványporral,
homokkal és cementtel 1., 3.
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