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Magyarországon és Romániában nem bukkant fel a kór

A sajtóban lábra kapott híresztelések ellenére Romániában nem bukkant fel az új típusú ko-
ronavírus. Szombaton infl uenzás tünetekkel szállítottak a bukaresti Matei-Balş kórházba egy 
utast az otopeni-i Henri Coandă nemzetközi repülőtérről. A Tel-Avivból érkező izraeli állampol-
gár már a gépen rosszul volt, és azt mondta, hogy három hónappal ezelőtt Kínában járt. 
A kórház később közölte, hogy a férfi  nem koronavírusban szenved. Ugyanakkor magyar érin-
tettje sincs a Kínából kiinduló koronavírusnak. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtit-
kára tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján közölte: sem Magyarországon, sem külföldön nincs 
tudomásuk magyar betegről, és olyan külföldiről sem tudnak, aki úgy tartózkodik Magyarorszá-
gon, hogy korábban megbetegedett volna. Hozzátette: az önkéntes jelentkezés alapján a KKM 
már hat magyarról tud, aki a lezárt Hupej tartományban van. Menczer elmondta, mind a hatan 
egészségesek, a pekingi magyar nagykövetség mindannyiukkal kapcsolatban van.

Már több mint ötven ember 
halálát okozta új koronavírus, 
és kétezer embert fertőzött meg 
Kínában a legfrissebb adatok 
szerint, valamint világviszony-
latban is emelkedik a fertőzöttek 
száma. Közép-Kínában 56 millió 
ember mozgását korlátozzák a 
járvány megfékezése érdekében.
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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 A típusos tüdőgyulladás 
(SARS) vírusával 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 
jelentkezett. Ma mindazonáltal rá-
mutatott: a január 24-étől 31-éig tartó 
holdújévi munka- és tanítási szünet 
kiváló alkalmat biztosít az emberek 
elkülönítésére és a különböző, fer-
tőtlenítő intézkedésekre. Hozzátette: 
bár a legújabb klinikai tesztek ered-
ménye szerint a vírus egyre fertőzőb-
bé válik, a szigorú intézkedésekkel a 
járvány terjedését ebben az időszak-
ban még alacsonyabb költséggel és 
gyorsabb ütemben lehet megállítani. 
A vezető az elkövetkező időszakra 
további intézkedések bevezetését je-
lezte előre.

Az igazgató bejelentette: további 
ezer orvost és ápolót, valamint még 
több egészségügyi felszerelést kül-
denek Vuhanba, ahová már meg-
érkezett a hétvégén odavezényelt, 
több mint 1350 fős orvosi személy-
zet. A kormányzat emellett folya-
matosan fi gyelemmel kíséri a vidéki 
települések helyzetét is, illetve a 
sok helyen fennálló egészségügyi 
készlethiány miatt az illetékes ható-
ságok minden lehetséges úton igye-
keznek a felszerelések utánpótlását 
biztosítani. Kína tegnap betiltotta 
a vadállatok értékesítését, miután 
szakértők szerint az új koronavírus 
is vadon élő állatokról kerülhetett át 
emberre. A vadállatok, illetve vad-
hús árusítására bevezetett tilalom a 
piacokra, éttermekre és a e-kereske-
delemre egyaránt érvényes.

Nő a halottak száma, 
vesztegzárak Kínában
Az új koronavírus okozta járvány 
már több mint félszáz ember halá-
lát okozta, és kétezer embert fertő-
zött meg Kínában a legfrissebb ada-
tok 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. 
A kínai hatóságok mától leállítják 
az összes csoportos utazást bel- és 
külföldre egyaránt, hogy meggá-
tolják az új koronavírus okozta jár-
vány terjedését. A kínai holdújévi 
ünnepek alatt, amelyek pénteken 
kezdődtek, rendszerint százmilliók 

kelnek útra Kínában bel- és kül-
földre egyaránt.

A vírus behurcolását elkerülen-
dő a pekingi hatóságok tegnap-
tól leállították a kínai főváros és a 
tartományok, valamint a Peking 
környéki városok közötti távolsági 
buszjáratokat is. Határozatlan időre 
leállították minden olyan gépjármű 
közlekedését a járvány fészkében, 
a 11 millió lakosú Vuhanban, amely 
nem létfontosságú. Bejelentették 
ezenkívül, hogy a már épülő kór-
házon túl egy másikat is felhúznak 
a városban a betegek gyógyítására. 
Súlyosnak minősítette szombaton 

a járvány következtében kialakult 
helyzetet Hszi Csin-ping kínai elnök 
a Kínai Kommunista Párt politikai 
bizottságának ülésén, amelyen a 
gyorsan terjedő fertőző betegség el-
leni intézkedésekről tárgyaltak. Hszi 

Csin-ping azt mondta, hogy „gyorsul 
a járvány terjedése”. A televíziós tu-
dósítás szerint a forrásokat és szak-
embereket a súlyos esetek kezelésére 
kijelölt kórházakba összpontosítják, 
nem fogják elhalasztani a gyógyke-
zelést anyagi okokból, és biztosítják 
a szükséges gyógyászati anyagokat 
a fertőzés gócpontjába, Hupej tarto-
mányba és annak székvárosába, Vu-
hanba. Egészségügyi vészhelyzetet 
hirdetett ki Hongkongban szomba-
ton Carrie Lam kormányzó a korona-
vírus terjedése miatt. Ez azt is jelen-
ti, hogy korlátozzák a terület fi zikai 
kapcsolatát az anyaországgal.

KÍNÁBAN MÁR TÖBB MINT FÉLSZÁZ EMBER HALÁLÁT OKOZTA AZ EURÓPÁBA IS BEJUTOTT FERTŐZÉS

Gyorsul a koronavírus okozta járvány terjedése
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Jól vannak az európai betegek
Jól van az új koronavírus okoz-
ta megbetegedéssel, elkülönít-
ve kezelt három fertőzött ember 
Franciaországban, egy Párizsban 
turistáskodó kínai házaspár és 
egy Bordeaux-ban élő kínai szár-
mazású francia férfi . Mindhár-
man a héten érkeztek a fertőzés 
gócpontjának számító kínai Vu-
hanból – jelentette szombaton a 
francia közrádió. Agnes Buzyn 
francia egészségügyi miniszter 
tegnap elmondta, a párizsi kor-
mány várhatóan még a nap folya-
mán bejelenti, hogy hazaszállítja 
a francia állampolgárokat az új 
koronavírus epicentrumának szá-
mító kínai Vuhanból. Buzyn el-
mondta, további tíz esetet vizsgál-
nak még a hatóságok, de egyelőre 
nem bizonyosodott be, hogy az új 
koronavírussal fertőzött betegek-
ről van szó. „Az új koronavírus na-
gyon fertőző, de kevésbé súlyos, 
mint eleinte gondoltuk” – hívta 
fel a fi gyelmet a miniszter. „Minél 
több megbetegedés történik, és 
ahogy a kínaiak közlik az esetek 
számát, azt látszik, hogy a halálo-
zás sokkal kevésbé jelentős, mint 
azt gondoltuk a hét elején. Viszont 
a fertőzés terjedni látszik” – tette 
hozzá. A Peugeot francia autó-
gyár szombaton már bejelentette, 
hogy hazaszállítja a Vuhan körü-
li régióban dolgozó valamennyi 
munkatársát és családtagjaikat, 
a francia külügyminisztérium pe-
dig pénteken jelezte, hogy a kí-
nai hatóságokkal együttműködve 
autóbuszokkal segíti a fertőzés 
gócpontjának számító Vuhanban 
tartózkodó francia állampolgáro-
kat, hogy távozhassanak onnan. 
A tárca szerint mintegy nyolcszáz 
francia állampolgár tartózkod-
hat még a kínai városban. Anne 
Hidalgo párizsi főpolgármester 
közben bejelentette, hogy a kínai 
holdújév alkalmából vasárnap 
Párizsban tartandó rendezvények 
elmaradnak. Oroszország is tár-
gyalást folytat Kínával állampol-
gárainak esetleges evakuálásáról 
Vuhanból és Hupej tartomány-
ból, más országokban pedig óvin-
tézkedéseket foganatosítottak a 
repülőtereken és a kikötőkben a 
vírus behurcolásának megaka-
dályozása érdekében. Az Egyész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
több tanácskozás után úgy dön-
tött: nem hirdet közegészségügyi 
rendkívüli állapotot.

 » „Az új 
koronavírus 
nagyon fertő-
ző, de kevésbé 
súlyos, mint 
eleinte gondol-
tuk” – hívta fel a 
fi gyelmet Agnes 
Buzyn francia 
egészségügyi 
miniszter.




