Hargita Megye Tanácsa

Spanyolországi intézkedések a koronavírus-járvány okozta helyzetben

Amint azt a televízióban, a sajtóban vagy a hivatalos oldalakon hallhattuk és láthattuk,
Spanyolország a harmadik ország a világon, ahol a legtöbb ember fertőződött meg az új
típusú, Covid-19 koronavírussal.
2020. március 30-án a hivatalosan bejegyzett betegek száma az országban 85 195, amelyből
7340 elhalálozott és 16 780 kigyógyult a fertőzésből. (Forrás: ahogy a következő oldalon is
megtalálható
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299
423467b48e9ecf6)
A Covid 19-es vírussal fertőzött betegek száma napról napra exponenciálisan növekszik,
próbára téve a spanyol egészségügyi rendszert.
A koronavírus által okozott helyzet arra kényszerítette Spanyolország Kormányát, hogy
riasztási állapotot hirdessen ki, amely megenged különleges intézkedéseket a járvány tovább
terjedésének megakadályozására.
Néhány intézkedés, amely érvénybe lépett:
- iskolák bezárása;
- kocsmák, éttermek, mozik bezárása;
- üzletek bezárása, kivéve az élelmiszerüzleteket;
- felfüggesztettek minden színházi előadást, koncertet, sporteseményt és minden olyan
tevékenységet, amely zsúfoltságot eredményez.
Az említett intézkedéseken kívül március 28-án Spanyolország még durvább intézkedéseket
vezetett be. Pedro Sanchez miniszterelnök bejelentette, hogy csak három területen
dolgozhatnak a munkavállalók, minden más gazdasági tevékenységet felfüggesztettek két
hétig. A nem létfontosságú tevékenységeket végző alkalmazottaknak otthon kell maradniuk
a következő két hétben, április 9-ig, amikor kezdődik a katolikus húsvét, hangsúlyozta a
miniszter. Három fontos tevékenység működhet ebben az időszakban: az egészségügy, az
élelmezés és az energiaszolgáltatás. Az alkalmazottak rendes fizetést kapnak erre az
időszakra, de később ledolgozzák azokat a napokat, mikor nem dolgoztak. Az intézkedés
március 30-tól április 9-ig lesz érvényes. A munkaügyi miniszter későbbi nyilatkozata szerint
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az intézkedés rugalmas, és a munkavállalóknak december 31-e előtt kell bepótolniuk a
szabadnapokat.
A járvány által súlyosan sújtott Spanyolországban a koronavírus-esetek számának növekedése
látszólag lassult március végére – mondta a spanyol külügyminiszter a BBC-nek.
A spanyol kormány átveszi az irányítást az ország összes regionális és helyi rendőre fölött,
rendelkezésére áll a fegyveres erők listája, arra az esetre, ha ezeket használni kell, továbbá a
végrehajtó testület átveszi az irányítást az ország minden egészségügyi erőforrásánál, és ő lesz
az „illetékes hatóság” egész Spanyolországban.
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