
Medicii sunt riguroşi şi exacţi: ai nevoie de 14 zile de autoizolare 
ca să scapi de virusul Wuhan – asta dacă nu cumva faci o formă urâtă 
a bolii. Ca să eviţi acest „tratament”, eventual spitalul de boli 
infecţioase unde dacă ajungi e mai rău ca la puşcărie, faci orice sacri-
ficiu. Adică te bagi singur în casă, tu şi soţia, eventual copiii şi soacra, 
şi încerci să trăieşti cu gândurile tale negre, cu spaimele tale, cu 
ţipetele plozilor, cu rugăciunile soacrei, cu frica nevestei c-o dă afară 

patronul pentru că şi-a luat concediu pentru îngrijirea copiilor. Sigur, 
ţie îţi convine, tu ai obligaţia să mergi la serviciu pentru că nu pot 
sta acasă cu copiii ambii părinţi. De-aici vin multe certuri, 
neînţelegeri, am auzit că va creşte mult numărul divorţurilor, iar rata 
natalităţii se va reduce drastic. 

Autoizolarea este doar vremelnică, dar asta nu te linişteşte. 
(Dumitru Manolăchescu)  pag.3

Două persoane amendate 
cu câte 20.000 de lei  
pentru nerespectarea 
izolării la domiciliu 
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Könczei Csaba:  
„Fermierii 
deocamdată  
pot sta liniștiți” 
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Filtre și triaje pentru  
oricine ajunge la spital 
„Fac apel la populație pentru responsabilitate,  

să ocrotim personalul medical!”       pag.5

Spitalul Judeţean 
face doar operaţiile 
urgente; se face 
apel la donatorii  
de sânge 
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EDITORIAL. COVID 19. Lecţii pentru acum şi pentru mai târziu 

Adăpostul de 
noapte din Sfântu 
Gheorghe este  
deschis non-stop  
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SAJ şi Spitalul 
Judeţean dispun, 
deocamdată,  
de materiale de 
protecţie pentru 
cadrele medicale 
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Apel fals la 112: 
bărbat, 32 de ani, 
cu simptome de 
COVID-19  
Astfel de „glume” pot costa 

până la 5.000 de lei  
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SPORT 
 Islanda – România se 

joacă fără spectatori  

 Turneul preolimpic 

CONCACAF a fost amânat  

 Ferencváros, lider în 

campionatul Ungariei 
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