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LOLEK SI BOLEK – Nebunie: Orban il baga la fake news pe Iohannis. Dupa ce a anuntat ca persoanele de
peste 65 de ani „vor trebui sa stea practic tot timpul acasa”, presedintele Klaus Iohannis este contrazis de
subalternul Ludovic Orban: „Am vazut ca s-a rostogolit o informatie care nu este adevarata, privitoare la
persoanele cu varsta peste 65 de ani... Modul in care a fost prezentata ideea de masura nu este corect” (Video)
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Uitati de cine depinde soarta romanilor si cine ar trebui trebuie sa ne treaca cu bine prin pandemia de coronavirus.
Una spune presedintele Klaus Iohannis (foto stanga), alta zice subalternul sau, premierul Ludovic Orban (foto
dreapta).
Proaspat iesit din izolare, premierul Ludovic Orban a acuzat marti seara, martie 2020, ca in spatiul public a fost
rostogolita o informatie falsa conform careia persoanele de peste 65 de ani nu vor mai avea voie sa iasa din
locuinte, fiind obligate sa stea in case in permanenta. Ce sa vedeti, cel care a lansat aceasta asa-zisa
informatie falsa este nimeni altul decat seful lui Orban, presedintele Klaus Iohannis, cel care a zis textual
ca „pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in
sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa”. Cu alte cuvinte, premierul
Ludovic Orban l-a bagat la fake news pe presedintele Klaus Iohannis.
Iata intai declaratiile facute marti, 24 martie 2020, la amiaza, de presedintele Romaniei Klaus Iohannis
(video, minutul 2.27):
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„Un punct foarte special, tin neaparat sa-l mai mentionez - persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste
65 de ani. Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar si de restrictii speciale. Si, astfel, pentru a proteja
persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in
interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa”.

Iata dezmintirea facuta marti seara, 24 martie 2020, de premierul Ludovic Orban:

„Am vazut ca s-a rostogolit o informatie care nu este adevarata, si care veti vedea ca nu este adevarata, privitoare la
persoanele cu varsta peste 65 de ani. Se stie foarte clar ca cei mai expusi imbolnavirii, care prezinta cel mai mare risc, sunt
persoanele in varsta, pensionarii, bunicii, parintii nostri, cei cu varsta de peste 65 de ani. Pentru a-i proteja, doar pentru a-i
proteja, se va institui practic aceasta interdictie de a iesi de la domiciliu, dar nu pe toata perioada zilei. Va exista un
interval orar in care pensionarii, cei cu varsta peste 65 de ani se vor putea deplasa si chiar ne impunem ca obiectiv
sa le asiguram servirea aproape exclusiva in magazinele alimentare, in farmacii pentru persoanele de peste 65 de
ani, astfel incat sa nu interactioneze cu alti cetateni, pentru a-si cumpara ceea ce au nevoie pentru traiul zilnic. De
asemenea, se pot deplasa ca sa faca o plimbare. Deci modul in care a fost prezentata ideea de masura nu este corect
, si ministrul Afacerilor Interne va prezenta continutul ordonantei care va clarifica aceasta situatie”.
Vedeti aici declaratia in care premierul Ludovic Orban il contrazice pe presedintele Klaus Iohannis (minutul 4.15)
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