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Terjed a koronavírusos  járvány
Kínában már több mint félszáz ember halálát okozta az Európába is bejutott fertőzés
• Már több mint ötven
ember halálát okoz-
ta és kétezer embert
fertőzött meg Kínában
a legfrissebb adatok
szerint az új koronaví-
rus okozta járvány, és
világviszonylatban is
emelkedik a fertőzöt-
tek száma. Közép-Kí-
nában 56 millió ember
mozgását korlátozzák
a járvány megfékezése
érdekében.

ROSTÁS SZABOLCS

E gyre gyorsabb ütemben ter-
jed Kínában az új koronaví-
rus, amely már a lappangási 

időszakban is fertőző – jelentette 
ki a pekingi Nemzeti Egészségügyi 
Bizottság tegnap. Ma Hsziao-vej, a 
bizottság vezetője sajtótájékoztató-
ján elmondta: a hatóságok egyelő-
re csupán korlátozott ismeretekkel 
rendelkeznek a vírusról, és még a 
lehetséges mutációk okozta kocká-
zatok is tisztázatlanok. Az igazgató 
kiemelte: az atípusos tüdőgyulladás 
(SARS) vírussal ellentétben – amely 
egyébként szintén a koronavírus egy 

típusa – a tavaly decemberben Vu-
hanban megjelent, új típusú korona-
vírus már a lappangási időszakban 
is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan 
ember is képes továbbadni a vírust a 
vele közeli kapcsolatba kerülőknek, 
akinél még semmilyen tünet nem je-
lentkezett. Ma mindazonáltal rámu-
tatott: a január 24-étől 31-éig tartó 
holdújévi munka- és tanítási szünet 
kiváló alkalmat biztosít az emberek 
elkülönítésére és a különböző, fer-
tőtlenítő intézkedésekre. 

Nő a halottak száma

Az új koronavírus okozta járvány 
már több mint félszáz ember halálát 

okozta és kétezer embert fertőzött 
meg Kínában a legfrissebb adatok 
szerint, míg világviszonylatban 
1400 fölé nőtt a fertőzöttek száma. 
Kína 31 tartományából 29-ben re-
gisztráltak fertőzötteket, már csu-
pán a Tibeti-fennsíkon található, 
gyéren lakott Csinghaj tartomány-
ból és a Tibeti Autonóm Területről 
nem érkezett hír egyetlen esetről 
sem. Koronavírus-fertőzést jelen-
tettek már a többi között Japánból, 
Dél-Koreából, Tajvanról, Thaiföld-
ről, Vietnamból, Szaúd-Arábiából, 
Szingapúrból, az Egyesült Álla-
mokból, Ausztráliából és Francia-
országból is. Közép-Kínában 56 
millió ember mozgását korlátozzák 

a járvány megfékezése érdekében. 
Ugyanakkor jól van az új korona-
vírus okozta megbetegedéssel, 
elkülönítve kezelt három fertőzött 
ember Franciaországban – jelen-
tette szombaton a francia 
közrádió. Agnes Buzyn 
francia egészségügyi mi-
niszter tegnap elmondta, 
további tíz esetet vizsgál-
nak még a hatóságok, de 
egyelőre nem bizonyoso-
dott be, hogy az új koronavírussal 
fertőzött betegekről van szó. 
Az Egyészségügyi Világszervezet 
(WHO) több tanácskozás után úgy 
döntött: nem hirdet közegészség-
ügyi rendkívüli állapotot.

▴ F O RRÁS: MTI

Napi átlag 19 lakástűz volt az országban
Tavaly több mint 250 ember esett áldozatául a mintegy 6800 lakástűz-
nek Romániában, ami napi átlagban tizenkilenc esetet jelent – derül ki 
az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (IGSU) szombaton közzé-
tett adatsorából. 2019-ben 252 felnőtt és tíz gyerek vesztette életét a 
lakástüzekben, további 691 felnőtt és 34 gyerek megsérült. A legtöbb 
haláleset (110 áldozat) a hetven évnél idősebbek köréből került ki, míg 
a legtöbb sérült (317) 26 és 55 év között volt – számol be az Agerpres 
hírügynökség. A tűzesetek egyharmadát a szigeteletlen vagy ki nem 
sepert kémény okozta, a kiváltó okok között a hibás elektromos veze-
tékek és az improvizált fűtőeszközök következnek. Bár az egy évvel ko-
rábbihoz képest számszerűen enyhén csökkent az esetek száma (6806 
a 6911-hez képest), az áldozatok száma emelkedett: míg 2018-ban 
951 volt, tavaly ez a szám 987-re nőtt. A tűzoltók szerint a fűtőberen-
dezések és az elektromos hálózatok helyes használatával a tűzesetek 
legnagyobb része elkerülhető lenne, ugyanakkor azt tanácsolják, hogy 
minden lakásba gáz- és/vagy füstérzékelőt kell szerelni.

Lesodródott az útról, fának csapódott, szörnyethalt
Hazafele tartott a Szováta-Szászrégen útszakaszon egy alsóbölké-
nyi férfi vasárnapra virradóra, amikor elvesztette uralmát a járműve 
felett és egy fának hajtott. A 39 éves férfi életét vesztette. Mint 
a rendőrség sajtószóvivőjétől, Emanuela Farcastól megtudtuk a 
baleset éjfél után 13 perccel történt Alsóbölkény előtt, és az eddigi 

adatok szerint azért következett be, mert a kisteherautót vezető 
férfi nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, elvesztette 
uralmát a gépkocsi felett, áthajtott a menetirányával ellentétes sáv-
ra, majd egy fának csapódott. A sofőr bennragadt az összeroncso-
lódott  autóban, a helyszínre kiérkező életmentők már nem tudták 
megmenteni az életét. (Simon Virág)
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SIMON VIRÁG

A polgármesteri hivatal illetéke-
sei szerint erre azért volt szük-

ség, mert a három fontos hivatal: az 
útlevélosztály, a gépjárműbejegyzé-
si osztály és a lakosság-nyilvántartó 
hivatal is ugyanabban az épületben 

működik, mi több a gép-
járművezetői igazolvány 
megszerzéséhez szükséges 
elméleti vizsgára jelentkező 
személyeket is itt fogadják, 
ezért az épületet naponta 

több százan keresik fel.
Az új rendszer szerint a gyalo-

gosoknak, ha át akarnak kelni az 
úton, meg kell nyomniuk a sárga 
gombot, és meg kell várniuk, hogy 
zöldre váltson az átjáró lámpája. Az 
általunk megkérdezett taxisofőr sze-
rint a nyomógombos átkelő hasznos 
lesz, hiszen eddig a gyalogosok, kü-

lönösen a délelőtti órákban, amikor 
siettek a hivatalhoz, szinte egymást 
követve léptek le az útra. „Most egy 
ideig óvatosan kell közlekedni ott, 
hiszen gépkocsivezetőknek és gyalo-
gosoknak is meg kell szokniuk, hogy 

jelzőlámpa van és annak utasításait 
be kell tartani. Nekünk, gépkocsive-
zetőknek mindenképp hasznunkra 
válik, biztonságosabban lehet közle-
kedni azon a szakaszon. A gyalogo-
sok is biztonságosabban kelhetnek 
át az átjárón” – fejtette ki a taxisofőr.

Nyomógombos jelzőlámpában bíznak
• Nyomógombos jelzőlámpát szereltek fel Marosvásár-
helyen a volt Kossuth utcában, a lakosság-nyilvántartó
hivatal épülete elé. Azt várják el tőle, hogy biztonságo-
sabbá válik a közlekedés az érintett városrészen.

Azt remélik biztonságosabbá 
válhat a közlekedés a nyomó gombos 
jelzőlámpa felszerelésével
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Nálunk nem bukkant fel a kór

A sajtóban lábra kapott híreszte-
lések ellenére Romániában nem 
bukkant fel az új típusú korona-
vírus. Szombaton influenzás tü-
netekkel szállítottak a bukaresti 
Matei Balş kórházba egy utast az 
otopeni-i Henri Coandă nemzet-
közi repülőtérről. A Tel-Avivból 
érkező izraeli állampolgár már 
a gépen rosszul volt, és azt 
mondta, hogy három hónappal 
ezelőtt Kínában járt. A kórház 
később közölte, hogy a férfi nem 
koronavírusban szenved. Ugyan-
akkor magyar érintettje sincs a 
Kínából kiinduló koronavírusnak. 
Menczer Tamás, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium (KKM) 
tájékoztatásért és Magyarország 
nemzetközi megjelenítéséért 
felelős államtitkára tegnapi 
budapesti sajtótájékoztatóján 
közölte: sem Magyarországon 
sem külföldön nincs tudomá-
suk magyar betegről, és olyan 
külföldiről sem tudnak, aki úgy 
tartózkodik Magyarországon, 
hogy korábban megbetegedett 
volna. Hozzátette: az önkén-
tes jelentkezés alapján a KKM 
már hat magyarról tud, aki a 
lezárt Hopej tartományban van. 
Menczer elmondta, mind a hatan 
egészségesek, a pekingi magyar 
nagykövetség mindannyiukkal 
kapcsolatban van.




