
Gâfâie economia, se mobilizează forţe impresionante, se recrutează 
cadre medicale, privaţii falimentează pe capete, punându-şi toate 
speranţele în ajutor de la Guvern, intră românii în şomaj tehnic pe capete, 
tot de la stat plătiţi, pentru că firmele n-au de unde (până şi uzine ale 
firmei auto Ford se pregătesc să închidă porţile pentru un timp, la fel şi 
Renault), nu ne ajung echipamentele medicale din import pentru că vin 
greu şi costă mult şi-atunci s-a hotărât rechiziţionarea unor fabrici în 

care să producă ai noştri măşti şi biocide pentru dezinfecţie, vin acasă 
dias porenii plecaţi la plesneală prin alte ţări, să câştige şi ei un ban la 
negru, dar trebuie să faci ceva şi cu ăştia în afară să-i izolezi la domiciliu 
sau să-i carantinezi o vreme, unii stau pe la graniţe şi nu pot să intre în 
ţară pentru că nu-i lasă starea de urgenţă din Ungaria şi tot miniştrii 
trebuie să facă ceva să-i aducă în ţară... 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

AFOJM Covasna:  
Suntem pregătiţi  
să preluăm eventualii 
şomeri, dar sunt şi  
firme care fac angajări 

lll pag.3

Singura modalitate  
de a evita răspândirea 
COVID-19 
Apelul managerului Spitalului Județean către 
toți covăsnenii: „Dacă avem timp, înseamnă 
că vom câștiga împotriva acestui virus” 

lll pag.4

Un om al străzii se zbate  
între viață și moarte  
Bálint Sándor are nevoie de sprijinul semenilor  
pentru a putea lupta în continuare cu boala de care suferă    lll pag.5

Consiliul Județean: 

Prevenția de  
acum va reduce 
problemele  
din viitor 

lll pag.4

EDITORIAL. Stare de urgenţă cu spirt sanitar şi privilegii pentru AVP 
Adopțiile de câini  
în străinătate,  
sistate din cauza 
coronavirusului  

lll pag.8

AȘA NU! A găsit 
portofelul unei 
bătrâne de 81 de ani 
și a cheltuit din bani 

lll pag.2

Se suspendă  
activitatea de  
eliberare a biletelor 
de tratament  
balnear 

lll pag.2

Continuă  
lucrările pe  
strada Kós Károly 

lll pag.3
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