AlertÄƒ de coronavirus pe aeroportul din TimiÈ™oara
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O sutÄƒ de pasageri care aÈ™teptau sÄƒ se îmbarce spre Treviso, Italia, de pe aeroportul TimiÈ™oara sunt blocaÈ›i pe pistÄ
de coronavirus, pentru cÄƒ avionul care urma sÄƒ plece la Treviso tocmai sosise de la Bergamo, iar autoritÄƒÈ›ile ar fi decis
oprit la sol pentru o dezinfecÈ›ie de urgenÈ›Äƒ. Românii care aveau programat zborul spre Treviso aÈ™teaptÄƒ acum o altÄ
a companiei aeriene.
CITEÈ˜TE È˜I
... PoliÈ›ia LocalÄƒ PiteÈ™ti - Razie pentru legea anti-fumat!

Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii transmite, pe de altÄƒ parte, cÄƒ nu are date despre operatiunea de dezinfecÈ›ie a aernbavei sosite
la TimiÈ™oara.

O parte dintre românii care urmau sÄƒ decoleze azi de la TimiÈ™oara spre Treviso au È™i renunÈ›at la cÄƒlÄƒtorie È™i, d
situaÈ›iei din Italia, au decis sÄƒ rÄƒmânÄƒ în România.

Cu aproape 120 de contaminÄƒri È™i douÄƒ decese din cauza noului coronavirus, Italia este prima È›arÄƒ din Europa care p
oraÈ™e întregi sub carantinÄƒ. S-au închis È™coli, spitale, tribunale, restaurante magazine. Românii din regiunile afectate su
speriaÈ›i È™i unii dintre ei ar vrea sÄƒ revinÄƒ în È›arÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... Accident pe A1 - DubÄƒ rÄƒsturnatÄƒ

Românii care se întorc în È›arÄƒ din Veneto È™i Lombardia (Italia), unde s-au înregistrat cazuri de coronavirus, vor sta în ca
14 zile, a anunÈ›at, duminicÄƒ, Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii de la BucureÈ™ti.

Nu sunt informaÈ›ii cÄƒ s-ar fi înregistrat cazuri de îmbolnÄƒvire printre cetÄƒÈ›enii români. Ministerul de Externe de la Bu
anunÈ›at cÄƒ a constituit un grup de lucru care este în legÄƒturÄƒ permanentÄƒ cu autoritÄƒÈ›ile italiene.
CITEÈ˜TE È˜IDepÄƒÈ™ire
...
periculoasÄƒ. 2 maÈ™ini au ajuns în È™anÈ›

În România, cele mai recente date aratÄƒ cÄƒ la nivel naÈ›ional sunt sub monitorizarea DirecÈ›iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ 1
persoane care au venit sau au avut contacte cu persoane din zonele în care a fost depistat virusul corona.
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