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Tíznapos nemzeti gyászt rendel el jövő
kedden a spanyol kormány
Nyugat.hu - 2020-05-23 17:34:33
A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány
jövő keddi ülésén - jelentette be a spanyol kormányfő szombati online sajtótájékoztatóján
Madridban. Pedro Sánchez elmondta: a gyász ideje alatt félárbocra engedik a közintézményekre
kihelyezett zászlókat, és amikor a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása befejeződik az
országban, az uralkodó részvételével nagyszabású hivatalos megemlékezést tartanak az áldozatok
tiszteletére.
A legutóbbi, pénteken közölt adatok szerint a dél-európai országban 28 628 ember halálát okozta
eddig a SARS-CoV-2 nevű vírus és 234 824 fertőzöttet regisztráltak. A járvány legsötétebb napja
április másodika volt, amikor 950-en hunytak el. Pénteken 56 áldozatról adott hírt az egészségügyi
minisztérium. "A neheze már elmúlt" - fogalmazott a miniszterelnök, köszönetet mondva az
állampolgároknak példamutató magatartásukért, hangsúlyozva, hogy "a spanyol nép fékezte meg a
vírust" azzal a közös áldozatával, amit a karantén jelent.
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Pedro Sánchez hangsúlyozta, hogy "a győzelem egy lépésre van", de a vírus még nem tűnt el, és
amíg nem születik meg a védőoltás vagy más gyógymód, addig minden cselekvést az óvatosságnak
kell vezérelnie. Hozzátette: a koronavírus kimutatására eddig 3,5 millió szűrővizsgálatot végeztek el
az országban. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kabinet jövő heti ülésén elfogadja a
létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem bevezetését, amely mellett a kormányprogramban
kötelezték el magukat a koalíciós pártok.
Az első támogatásokat júniustól fizetik a rászoruló 850 ezer háztartásnak, amelynek mintegy felében
él gyerek is. Az intézkedés éves költségvetési vonzata 3 milliárd euró. A kormányfő bejelentései
között elhangzott: mintegy három hónapos szünet után június 8-tól folytatódhat a spanyol labdarúgóbajnokság és júliustól az ország ismét fogadja a külföldi turistákat. "Spanyolországnak szüksége van
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a turizmusra, a turizmusnak szüksége van biztonságra" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a szaktárca
dolgozik azokon az irányelveken, amelyek alapján garantálható, hogy a turistákat ne fenyegesse
veszély Spanyolországban és a beutazók se jelentsenek kockázatot a helyiekre.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

