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H I R D E T É S

TÖBB MINT 800 HALÁLOS ÁLDOZATOT SZEDETT, DE MÉG NEM TETŐZÖTT A JÁRVÁNY

Tovább fertőz a koronavírus
Több mint nyolcszáz ember 
halálát követelte eddig az új 
koronavírus okozta meg-
betegedés Kínában, többet 
mint a 2002-ben ugyanon-
nan indult SARS-járvány 
világszerte. Ketten elhuny-
tak Kínán kívül, ugyanakkor 
Vuhanban életét vesztette az 
első két külföldi beteg is.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

K ína szárazföldi részén szom-
baton 811-re emelkedett az 
új koronavírus okozta jár-

vány halálos áldozatainak száma 
– közölte tegnap az MTI a kínai 
Nemzeti Egészségügyi Bizottság-
ra hivatkozva. Az adatok alapján 
hírügynökségek megállapítják, 
hogy a 2019-nCoV jelű vírus jár-
ványa – amely decemberben 
tört ki a közép-kínai Hupej tarto-
mány székhelyén, Vuhanban – 
több ember halálát okozta eddig 
Kínában, mint a 2002–2003-as 
SARS-járvány világszerte. A 18 
éve szintén Kínából kiindult sú-
lyos akut légzőszervi szindróma 
(SARS) járványa világszerte 774 
ember halálát okozta.

Országosan 89 új halálos ál-
dozatot jelentettek Kínában 
szombaton és 2656 újonnan 
megerősített koronavírusos ese-
tet, túlnyomó többségüket a 
járvány fészkének számító Hu-
pej tartományból. A járvány 
decemberi kitörése óta ezzel 
33 738-ra emelkedett a korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizált 
esetek száma. Az új halálos 
áldozatok száma minden ed-
digi napi adatnál magasabb, 
az újonnan megerősített ese-
tek száma ugyanakkor február 
1-je óta először esett 3000 alá. 
Joseph Eisenberg, a Michigani 
Egyetem közegészségügyi kará-
nak epidemológus professzora 
a Reuters hírügynökségnek azt 
mondta, egyelőre korai lenne 
megjósolni, hogy mikor tetőzik 

a járvány, tekintettel a bizony-
talan esetszámokra és a nem je-
lentett esetekre, ami különösen 
Kína távolabbi vidékeire lehet 
jellemző. 

Belehalt az új koronavírus 
okozta betegségbe az a kínai 
orvos, aki az elsők között pró-
bálta meg felhívni a fi gyelmet a 
járvány veszélyére. Li Ven-liang 
december 30-án küldött fi gyel-
meztetést kollégáinak a járvány 
veszélyéről, miután hét olyan 
fertőzéses esettel találkozott, 
amelyeket akkori megítélése 
alapján a szintén a koronavíru-
sok családjába tartozó SARS ví-
rus okozhatott. Néhány nappal 
később beidézték a rendőrségre, 
ahol aláírattak vele egy doku-
mentumot, miszerint „hamis ál-
lításaival súlyosan megzavarta a 
társadalmi rendet”.

A vírus – amely első azono-
sítása óta további két tucat or-
szágban jelent meg – eddig ösz-

szesen két ember halálát okozta 
Kínán kívül: egy kínai férfi  a Fü-
löp-szigeteken, egy pedig Hong-
kongban hunyt el, és előzőleg 
mindketten megfordultak Hu-
pejben. Ugyanakkor feltehetőleg 
az új koronavírus által okozott 
betegség miatt vesztette életét 
egy amerikai és egy japán beteg 
egy vuhani kórházban – közölte 
szombaton a pekingi amerikai 
nagykövetség, valamint a japán 
külügyminisztérium. A hivatalos 
bejelentés szerint a hatvanéves 
amerikai férfi  volt az első külföl-
di a kínai városban, aki meghalt 
a fertőzéstől, és a koronavírus-
nak ő az első amerikai halálos 
áldozata. A tokiói külügyminisz-
térium közölte, a japán férfi  felte-
hetőleg az új koronavírussal volt 
fertőzött; a hatvanas éveiben 
járó áldozatot január 22-én sú-
lyos tüdőgyulladással vitték kór-
házba. Valószínűleg ő a járvány 
első japán halálos áldozata.

Közben a Japánban, Jokoha-
ma partjainál karanténba zárt 
óceánjárón újabb három em-
bernél mutatták ki a koronaví-
rus jelenlétét, így 64-re nőtt a 
fertőzöttek száma a hajón. Két 
amerikai és egy kínai állam-
polgárról van szó, akiket most 
a hajóról egy tokiói kórházba 
vittek – közölte a japán egész-
ségügyi minisztérium. A fertő-
zöttek száma Japánban már 89. 
A Diamond Princess üdülőha-
jót, amelynek fedélzetén 3700-
an tartózkodnak – köztük ma-
gyar és román állampolgárok 
– azért helyezték karanténba, 
mert egyik utasánál, aki ko-
rábban Hongkongban kiszállt, 
kimutatták a tüdőgyulladást 
okozó új koronavírust. Az 56 
országból származó utasok és a 
személyzet tagjai még tíz napig 
nem hagyhatják el a hajót.

Áldozat. Li Ven-liang vuhani orvos fi gyelmeztetett először a kórra

 » KRÓNIKA

A thaiföldi biztonsági erők 
agyonlőtték tegnap azt az 

ámokfutó katonát, aki 26 embert 
ölt meg az ország északkeleti 
részén, Nahon Racsaszima vá-
rosban – közölte az MTI. Prajut 
Csan-ocsa thaiföldi miniszterel-
nök elmondta, a legfrissebb ada-
tok szerint a támadóval együtt 
27-en vesztették életüket, és 57-
en megsebesültek. A kormányfő 
a helyszínre utazott, hogy felke-
resse az áldozatokat. Tudomása 
szerint a katona egy ingatlanügy-
ben őt ért vélt igazságtalanságon 
bőszült fel, és felettesének egyik 
rokonára volt dühös.

„A csalásból gazdagodtatok 
meg” – írta az ámokfutó koráb-
ban a Facebookon. „Hasznot 
húztok másokból. Azt hiszik, 
hogy a pokolban elkölthetik a 
pénzüket?” – tette hozzá. A fegy-
veressel abban a bevásárlóköz-

pontban végeztek, ahol többeket 
megölt, majd túszaival együtt 
elbarikádozta magát. „A rendőr-
ség megölte az elkövetőt és meg-
mentett nyolc túszt. Néhányan 
megsebesültek” – mondta el a 
névtelenséget kérő két biztonsá-
gi forrás egyike. Az öldöklés he-
lyi idő szerint szombat délután 
kezdődött a Bangoktól mintegy 
250 kilométerre lévő városban, 
amikor a katona tüzet nyitott 
egy házban, majd egy katonai 
támaszponton új fegyvert szer-
zett, és ott is lövöldözni kezdett. 
Később a város Terminal 21 nevű 
plázájához ment, ahol az utcán 
válogatás nélkül lőtt az embe-
rekre, majd bevette magát a vá-
sárlókkal zsúfolt épületbe, ahol 
folytatta ámokfutását és túszokat 
is ejtett. A thaiföldi hatóságok 
szerint a vérengzést elkövető 
Jakrapanth Thomma alhadnagyi 
rangban dolgozott a hadsereg 
egyik lőszerellátó zászlóaljában.

Ámokfutó thaiföldi katona

Nem fertőzött a Kínából hazatért román nő

A laboratóriumi vizsgálatok szerint nem fertőzte meg az új típusú 
koronavírus azt a 33 éves román nőt, aki nemrég tért haza Kínából – 
közölte szombaton a bukaresti egészségügyi minisztérium. 
A szaktárca tájékoztatása szerint a bukaresti Matei Balş Járványtani 
Intézet által folytatott vizsgálatok alapján negatív lett a Suceava 
megyei pácienstől vett minták eredménye, és a nő nem szenved sem 
koronavírus-fertőzésben, sem hagyományos infl uenzában. A 33 éves 
tanárnő a hónap elején érkezett vissza a koronavírus-járvány sújtotta 
Kínából a Hong Kong–London–Suceava repülőjárattal. Néhány nap 
elteltével rosszul érezte magát, orvoshoz fordult, és amikor el-
mondta, hogy a távol-keleti országból érkezett, elküldték a Suceava 
megyei sürgősségi kórházba, majd innen beutalták a jászvásári (Iaşi) 
kórház fertőző osztályára. Egyébként a nő esete többnyire azután 
kapott nagyobb publicitást az országos sajtóban, miután a speciális 
védőöltözékbe bújt orvosok Suceaván a földre ejtették a pácienst 
szállító, védőfóliába burkolt hordágyat. A történtek nyomán sem a 
mentőautó síkos rámpáján elcsúszó orvosnak, sem a páciensnek 
nem esett baja. Romániában eddig egyetlen esetben sem igazoló-
dott be a koronavírus gyanúja a Kínából érkezett polgárok esetében, 
és Magyarországon sincs fertőzött beteg.
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