Klaus Iohannis anunță carantină totală în România.
Ne așteptăm la noi anulări de trenuri
24 martie 2020
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că se va introduce
carantină totală în România, ceea ce înseamnă noi restricţii de
circulaţie. Practic, ceea ce a fost recomandare va deveni obligaţie. În
aceste condiții, este mai mult decât evident că CFR Călători va anunța
noi anulări de trenuri. Singurele care nu vor fi afectate sunt trenurile
de navetiști.
Şeful statului a precizat că va fi folosită şi
Armata pentru a gestiona şi mai bine situaţiile
apărute în teren. Resticţiile vor intra în
vigoare începând de miercuri.
“Am discutat măsurile suplimentare care se
cer luate şi pot să vă spun că am convenit că
este nevoie de măsuri suplimentare pentru a
încetini răspândirea virusului. Se vor
introduce noi restricţii de circulaţie. Ce a fost
până acum o recomandare devine obligaţie.
Evident că oamenii pot ieşi pentru a merge la serviciu şi a-şi face cumpărătrule
necesare, însă aceste restricţii devin obligaţii”, a precizat preşedintele după şedinţa de
evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 la
care au participat prim-ministrul României, Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne,
Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, şi ministrul Apărării Naţionale,
Nicolae Ciucă.

Carantină totală în România. Recomandările devin obligații
Potrivit Ordonanței Militare numărul 2 din 21.03.2020, prezentate sâmbătă de ministrul
de Interne, Marcel Vela, “se recomandau” mai multe restricții de circulație. Practic, se
intenționa limitarea deplasărilor persoanelor în afara domiciliului/reședinței cu unele
excepții.
Acum, după ce se instituie carantină totală în România, recomandările devin obligații,
iar în aceste condiții este de așteptat ca societatea CFR Călători să anuleze și mai

multe trenuri, după cele câteva zeci anulate în ultimele zile. De asemenea, dacă se
reduce libertatea de mișcare, ar trebuie să fie limitate și deplasările cu mijloacele de
transport în comun urban, inclusiv cu tramvaiele și metroul.

CFR Călători a anulat deja trenuri de noapte
CFR Călători a anunțat duminică seara că anulează trenuri de noapte, după publicarea
în Monitorul Oficial a Ordonanței Militare 2.
”În urma Ordonanței Militare numărul 2 din data de 21.03.2020, pentru combaterea
răspândirii infecției cu coronavirus (Covid – 19) pe teritoriul țării noastre, în concordanţă
cu deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, CFR Călători
suspendă temporar circulația unor trenuri de noapte şi garniturile conexe acestora, în
trafic intern, începând de mâine 23 martie până pe data de 17 aprilie, cu posibilitatea de
prelungire”, a anunțat operatorul feroviar de stat.
Acum, după ce se va introduce carantină totală în România, este de așteptat ca și alte
trenuri să fie anulate.
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