
Maria și Virgil Brașoveanu spun punctul lor de vedere  
despre zilele dinainte și după diagnosticarea  
cu virusul COVID-19 

lll pag.4

Rânduiala bisericească  
pe timp de pandemie  
Ce măsuri s-au luat duminică în cultele creștine,  
pe fondul extinderii coronavirusului       lll pag.5

Măsurile CJ  
de prevenire  
pentru evitarea 
răspândirii  
epidemiei de  
coronavirus 

lll pag.2

Primii covăsneni confirmați cu coronavirus: 
„Nu am fost iresponsabili” Am rămas noi cu noi. Duşmanul a dispărut sub bocancul primului chinez coronavirusat 

de la lilieci, şerpi sau alte fiinţe vii pe care europenii nu pricep de ce le-ar mânca vreodată 
cineva. Coronavirusul nu poate fi un duşman recognoscibil câtă vreme nu are trup. Deci 
nu se pune. Ce mai rămâne? 

Rămânem noi cu noi. Cu fricile, obiceiurile, reflexele, instinctele, genele noastre.  
(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL. Noi cu noi: duşmanul meu sunt eu

Numerele câştigătoare 
la extragerile loto 

lll pag.7

Măsurile de 
dezinfecție luate  
de autoritățile  
din orașul Covasna 

lll pag.3

Noi măsuri  
luate la nivelul  
municipiului  
pentru prevenirea 
răspândirii COVID-19 

lll pag.2
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România intră de luni în stare de urgență
Preşedintele Klaus Iohannis anunţă 

că România va intra începând de luni 
în stare de urgenţă. „Este foarte im-
portant ca măsurile care vor fi luate 
să fie luate la timp, în aşa fel încât să 
prindă, iar pentru a face posibilă 
această luptă (...) am decis să de-
cretez stare de urgenţă la începutul 
săptămânii viitoare“, a spus şeful 
statului după ceremonia de depunere a 
jură mântului de învestitură în func ţii 

de către membrii Cabinetului Orban 
III.  

El a subliniat că starea de urgenţă va face 
posibilă alocarea de noi resurse importante 
pentru gestionarea crizei generate de corona -
virus. „În acest fel, Guvernul va avea posibi -
litatea să aloce mai mulţi bani domeniului 
sănătăţii, mai mulţi bani pentru medica-
mente, mai mulţi bani pentru aparatura 
medicală absolut necesară. În acelaşi fel, 
această situaţie va permite să se realizeze 

achiziţii într-un timp foarte scurt cu proceduri 
simplificate punând astfel la dispoziţia Guver-
nului toate instrumentele necesare pentru a 
gestiona în modul cel mai eficient criza ge -
nerată de coronavirus“, a explicat Iohannis. 

Preşedintele a făcut apel la români să evite 
contactele care nu sunt absolut necesare şi să 
se informeze din surse publice. „Dragi români, 
autorităţile îşi fac treaba, Guvernul şi-a făcut 
treaba şi până acum foarte bine, dar singuri 
nu vom reuşi să facem decât o parte din trea -

ba care trebuie făcută. Avem nevoie de voi, 
dragi români! Avem nevoie de voi ca să 
respectaţi îndrumările, indicaţiile autori -
tăţilor, avem nevoie să respectaţi regulile de 
igienă care sunt transmise pe canalele publice 
şi da, avem nevoie să evitaţi contactele care 
nu sunt absolut necesare - ştiu că acest lucru 
este puţin mai greu - şi da, avem nevoie să vă 
informaţi corect, din surse publice, direct de 
la autorităţi“, a arătat Iohannis. 

lll Agerpres 


