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Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.

Koronavírus – a második hullám, a második lezárás

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés

pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés,

hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Ingyenes karantén járatot indít Pécsen egy nonpro�t szervezet – számol be az RTL Híradó. A már évek óta működő gyerektaxi szolgáltatásukat alakítják át, az iskolabezárások után.

A gyerektaxival a gyereküket egyedül nevelő anyáknak segítettek, a karanténjárattal pedig a vírus miatt karanténba kerülő embereknek segítenek majd. Így például bevásárolnak számukra, vagy

kiváltják a gyógyszereiket.

Az önkormányzat 1,6 millió forinttal támogatja a kezdeményezést az úgynevezett civil keretből. Az önkéntesek pénzt nem kérnek munkájukért, költségeiket pedig felajánlásokból fedezik.

Azt már a pécsaktuál.hu írja, hogy a Pécsimami Közhasznú Egyesületről van szó. Azt is hozzáteszik, a gyerektaxi korábban pályázati forrásból működött. A pályázat ugyanakkor véget ért, most

civil összefogással próbálják megmenteni a szolgáltatást a pécsiek.
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Forrás: http://hvg.hu/itthon/20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi#rss
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Kína szerint mindenhol be kellene vezetni a QR-kódos személyellenőrzést,
hogy újra lehessen utazgatni
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730 milló forintot adott a kormány a debreceni repülőtérnek
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Figyelem! A Honlap nem azonos a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.) által kiadott, www.koronavirus.gov.hu internetes honlappal. Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket (cookie-t)
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