www.nyugatijelen.com

„Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk!”

Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,
Krassó-Szörény és Temes megyében

Polgári napilap

2,00 lej
Előfizetőknek fél áron

Együtt
kell harcolnunk
a vírus ellen

5.

Mobil kórházzá
alakítanák az Expót
Arad – A koronavírusos betegek ápolására az Expo kiállítási csarnokban mobil kórházat létesítenek – a bejelentést Sergiu
Bîlcea megyei tanácselnök tette a Facebook-oldalán.
„Berendezünk egy mobil kórházat az Expóban arra az esetre, ha
nagyon sok koronavírussal fertőzött lesz, és a kórházakban már
nem tudják ellátni őket. Szakemberek egy csoportjával ma a helyszínen voltunk terepszemlén, egyelőre megoldásokat és erőforrásokat keresünk” – írta közösségi oldalán a megyei tanácselnök.

T. Á.

Szülők, figyelem!

Vakáció alatt
f izetett szabadság
Az április 4-én kezdődő tavaszi szünidő idején is otthon maradhat a szülők valamelyike felügyelni a gyermekét vagy gyermekeit,
és ez idő alatt fizetett szabadságot kap. Ezt április elsején, szerda
este közölte Violeta Alexandru munkaügyi miniszter. Bejelentése
nagyon sok szülő számára jó hír, ugyanis a jelenlegi törvény szerint
nem jár fizetett szabadság a vakáció idejére annak az apának vagy
anyának, aki kénytelen otthon maradni a gyerekkel, mert nincs
akire bíznia a felügyeletét. A munkaügyi miniszter elmondta, módosítanak a törvényen, és a fizetett szabadság kérvényezési lehetőségét kiterjesztik a tavaszi szünidőre is. „Amikor a jogszabályt
kidolgoztuk, nem gondoltuk volna, hogy ide jutunk. De megadjuk
a lehetőséget a szülőknek, hogy továbbra is otthon vigyázhassanak a gyerekeikre” – nyilatkozta Violeta Alexandru a Realitatea
Plus televíziónak.
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Újból megnyitották
a karanténba
5.
helyezett szülészetet

EU-s fejlesztési
projektek
Déván

8.

Civilek segítik
a háziorvosokat
Arad – Több mint 500 arcvédőt (műanyag ellenző) és
több száz védőablakot adományozott az Aradul Civic nevű
civilszervezet az aradi háziorvosi rendelőknek és az állandó
ügyeleti központoknak.
Az Arad Megyei Háziorvosok
Patronátusának vezetősége a
sajtón keresztül (is) köszöni
az adományokat, és hozzáteszi, minden segítség jól jön,
hisz a háziorvosok magukra
maradtak, az állam nem támogatja őket.
Az asztalokra helyezett védőablakok és a személyzet használatára bocsátott műanyag
arcvédők majdnem teljesen
lefedik a megyében működő
256 háziorvosi rendelőt és 18
ügyeleti központot.
Dr. Adrian Dărăbanţiu, az
Arad Megyei Háziorvosok Patronátusának elnöke ismételten és nyomatékosan felhívja
a lakosság figyelmét, hogy betegen ne menjenek most a

rendelőkbe! Akármilyen
panaszuk van, hívják telefonon a háziorvosi ren-

delőt. Ha nem nagy a baj, az
asszisztensnő is tud segíteni,
ha nem, akkor a háziorvos, de

egyelőre telefonon diagnosztizálnak és kezelnek.

TAKÁTS ÁGNES

Vajdahunyadon elkezdődött
a lépcsőházak fertőtlenítése

• Jámbor Gyula:
Szabadkereskedelem, szabad rablás (?)
• Ujj János: Felkészületlen egészségügy

2. / Krónika
Szomorú hírt kapott az FC UTA futballcsapata

7. / Sport
Közel háromezer koronavírusos fertőzött van
Romániában
Április 10-re ígérik a koronavírus-tesztelő
üzembehelyezését
Tudományosan cáfolják a koronavírus körüli
tévhiteket

8. / Jelenidő
€

4,8288 

$

4,4163 

HUF 1,3438 

120 Ft.; 0,60 euró Havi 1800 Ft.;
9 euró + postaköltség

5 948429 702325

0 0 0 89 47

A március 29-én kiadott katonai rendelet értelmében a helyi önkormányzatok kötelesek rendszeresen fertőtleníteni
a lakónegyedi lépcsőházakat, lifteket és
kézfertőtlenítővel ellátni minden egyes
lépcsőházat. Az utóbbi követelmény megol-

dása mindenhol akadályba ütközik, hiszen
pillanatnyilag a kézfertőtlenítő-készülék
hiánycikk. A Hunyad megyei önkormányzatok azonban elkezdték a lépcsőházak fertőtlenítését. Vajdahunyadon a polgármesteri hivatal adatai szerint 1200 lépcsőház

van, ebből az utóbbi két nap alatt 360-at
fertőtlenítettek.
Úgyszintén Hunyad megye valamennyi
nagyobb városában napi rendszerességgel
fertőtlenítik az utcákat, járdákat.

GÁSPÁR-BARRA RÉKA

