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Hétvégén sem állnak le az oltással
Két hét szigorításról döntött a kormány, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet

Az óvodák, általános iskolák április 7-ig zárva
maradnak

Az élelmiszerboltok, patikák, drogériák 
és benzinkutak kivételével március 22-ig 
bezárják az üzleteket

Március 22-ig minden szolgáltatás szünetel, 
kivéve a magánegészségügyi szolgáltatásokat

Az edzőtermeket két hétre be kell zárni, az igazolt 
sportolók edzései és meccsei csak zárt kapuk mögött 
tarthatók meg

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki 
köteles más emberekkel a szociális érintkezést 
– a közös háztartásban élők kivételével – a lehető 
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot 
tartani

Maszkot szabadtéren mindenhol kell hordani, 
ez alól csak a hat évnél fiatalabb gyerekek, valamint 
az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, 
illetve az autizmussal élők jelentenek kivételt

A parkok, arborétumok, erdők nyitva lehetnek

Tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve
a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken 
– az ott foglalkoztatottak kivételével – 
való tartózkodás

A kijárási korlátozás 20 és 05 óra között;

A kivételt képző üzleteknek továbbra is 
19 órakor kell bezárniuk

Nyitva marad: a napi fogyasztási cikket értékesítő 
élelmiszerüzlet; a napi fogyasztási cikket 
értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, 
háztartási tisztítószert, vegyi árut és a higiéniai 
papírterméket árusító) üzlet; a munkavégzés, 
a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, 
valamint eszközöket árusító üzletet (különösen 
a műszaki cikket, az alkatrészt, az építőanyagot 
és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve 
a főtevékenységként szórakoztató és háztartási 
elektronikai eszközöket forgalmazó üzlet; 
az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet, 
a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt 
forgalmazó üzlet.

Nyitva maradnak a benzinkutak, a piacok, 
a lottózók, a dohányboltok, az újságosok 
és az éttermek, amelyek csak elvitelre 
adhatnak el enni- és innivalót.

Továbbra is fogadhatnak ügyfeleket többek 
között: a bankok, a posták, a taxik, az ügyvédek, 
a tisztítók.

AMI VÁLTOZIK HÉTFŐTŐL AMI NEM VÁLTOZIK HÉTFŐTŐL

Forrás: Magyar Nemzet-gyűjtés

M k tá i któlMunkatársainktól

Az oltási program rendben halad, a há-
ziorvosoknál és a kórházi oltópontokon 
a következő napokban is zajlik a regiszt-
rált idős emberek oltása a Sinopharm-, a 
Moderna- és a Pfizer-vakcinával. Egyedül 
az AstraZeneca-szérummal való oltást 
függesztették fel, de a jövő hét második 
felében ezzel is oltanak majd – jelentet-
te be tegnap György István. A Minisz-
terelnökség államtitkára megerősítet-
te: a többi három oltóanyaggal jelenleg 
és a hét végén is zajlik a tömeges oltás.

– Nem volt más választásunk, ezek 
járványügyi szakkérdések, a szakem-
berek pedig azt mondták, hogy tragé-
dia lesz, ezért szigorítani kellett – in-
dokolta tegnap a csütörtökön bejelen-
tett szigorításokat a kormányfő, aki úgy 
fogalmazott: a húsvéti nyitáshoz most 
zárni kellett. Jelezte azt is, hogy márci-
us 15-ig várják a véleményeket a nyitás-
ról szóló konzultációhoz, és az ezt kö-
vető héten megtervezik, hogy húsvét-
kor milyen fokozatos lépésekkel tud-
nak nyitni. Orbán Viktor arról is be-
szélt, hogy a kórházban ápoltak száma 

akár húszezerre is felmehet. Ugyanak-
kor a miniszterelnök szerint többféle 
tervet is kidolgoztak a fertőzöttek szá-

mának kezelésére. – Lesz elég ágy, lesz 
elég lélegeztetőgép és lesz elég ember – 
mondta, hozzátéve: bevonják a munká-

ba a rezidenseket és a végzős medikus-
hallgatókat is, illetve lehet, hogy sor ke-
rül a magánegészségügyben dolgozók 
kötelező bevonására is.

Tegnap az is kiderült, hogy jelentő-
sen szélesedik azoknak a vállalkozá-
soknak a köre, amelyek elsőként igé-
nyelhetik a gazdaság-újraindítási ak-
cióterv részeként hétfőtől induló nul-
laszázalékos, kedvezményes hitelt. Így 
azok a cégek is élhetnek a lehetőséggel, 
melyeket érintenek az új korlátozó in-
tézkedések.

Részletek a 2., a 3. és a 13. oldalon

A DK A KÍNAI VAKCINA ELLEN  Rendszeresen oltásellenes hangula-
tot kelt Komáromi Zoltán a baloldali médiában. A DK egészségpolitikusa házior-
vos létére kampányol a kínai vakcina ellen, noha magát már több mint két hó-
napja beoltatta. Komáromi Zoltán a héten egy interjúban az egészségügyi rend-
szer összeroskadását is vizionálta, és arról beszélt, meg vannak félemlítve a kór-
házakban dolgozók. Komáromi egyébként nem a DK kampányában tűnt fel elő-
ször, a háziorvos 2018-ban az MSZP–Párbeszéd árnyékkormányának egészség-
ügyi tárcavezetőjeként mutatkozott be. (MN) Bővebben a 4. oldalon

M k tá któlMunkatársunktól

Nevünkben az „Akadémia” az igazságra és a kiválóságra törek-
vést, a „Tudományos” a megközelítés, a módszerek és az ille-
tékesség világos rögzítését, a „Magyar” pedig a nemzeti nyelv, 
kultúra és identitás iránti feltétlen elkötelezettséget, valamint 
a megszerzett tudás nemzet javára való hasznosításának köte-
lezettségét jelenti. Ebből fakadó küldetésének teljesítése során 
az Akadémia együtt gondolkodásra és együttműködésre törek-
szik a társadalom, a gazdaság, az állam, a szellemi és a politi-
kai élet minden felelős képviselőjével – hangsúlyozza a Magyar 
Nemzetnek írt cikkében Freund Tamás. Az MTA elnöke rámu-
tat arra, hogy a 2020 nyarán hivatalba lépő új vezetés új prog-
ramokat indított, és megerősítette kapcsolatát a tudományos 
intézményrendszerrel és a kormányzattal.

Publicisztika a 10. oldalon

V Lá ló I t áVeres László István

Magyarország átoltottsága már most jóval az uniós átlag felett 
van, ahhoz azonban még időre van szükség, hogy a vakcinák 
meg tudják akadályozni a koronavírus terjedését. Ezért volt 
indokolt az emberek közti kontaktusok számának csökken-
tése – mondta a lapunknak adott interjúban Kásler Miklós. 
Az emberi erőforrások minisztere beszélt a tervezett egész-
ségügyi struktúraváltás főbb elemeiről, a háziorvosi praxis-
közösségekről, és szóba került az érettségi is. A tárcaveze-
tő szerint a következő feladat az esetleges további járványok 
ellátására alkalmas, arra felfejlesztett járványügyi struktúra 
kialakítása, és szintén kifejlesztendő a szociálisan és egész-
ségügyileg egyaránt rászoruló betegek ellátása is az új kö-
rülmények között.

Interjú az 5. oldalon

A tudományos akadémia
a nemzet tanácsadója

Idő, míg a vakcinák meg tudják 
akadályozni a vírus terjedését


