
 Külföld 2020. március 23.
hétfő 7

A KORONAVÍRUS SÚJTOTTA NYUGAT-EURÓPAI ÁLLAMBAN ÉLŐ MAGYAROK MESÉLNEK A JÁRVÁNY OKOZTA GYORS VÁLTOZÁSOKRÓL

Francia bárokból, piknikről egyenest karanténba

A párizsi kormány országszerte megszigorította a kĳ árási korlátozások ellenőrzését

Valóságos menekülés kezdődött 
Párizsból vidékre, miután a francia 
hatóságok bejelentették a karantént, 
ami annyit jelent, hogy négy ok miatt 
lehet csak kimozdulni a lakásból. 
A kijárások korlátozásának ellenőr-
zése érdekében az utcákra vezényelt 
százezer rendőr és csendőr egyetlen 
nap alatt hetvenezer embert igazol-
tatott, és több mint négyezer esetben 
szabott ki bírságot. Franciaországban 
élő magyarok számoltak be a helyzet-
ről a Krónikának.

 » PATAKY ISTVÁN

M ajor István fejlesztőmérnökként 
dolgozik egy nemzetközi egész-
ségügyi berendezéseket és SW-al-

kalmazásokat fejlesztő, illetve gyártó vál-
lalatnál, Ile-de-France régióban, Párizs 
központjától harminc kilométerre délnyu-
gatra, Essonne megyében lakik családjá-
val. Mint lapunknak telefonon elmondta, 
a mindennapi élet múlt hétvégéig a meg-
szokott keretek között zajlott a regisztrált 
koronavírusos fertőzések emelkedő száma 
ellenére. Ám Emmanuel Macron elnök bő 
egy héttel ezelőtti bejelentése után múlt 
hétfőtől az óvodás és iskolás gyerekek ott-
hon tartózkodnak. „Nekünk egy tízéves 
általános iskolás lányunk és egy tizenöt 
éves szakmunkástanuló fi unk van. Mind-
két iskolából a tanintézet által használt 
internetes rendszeren keresztül küldenek 
tananyagot naponta. Jelenleg még nem 
alakult ki az online oktatás. Ugyanakkor  
hamarosan kéthetes tavaszi szünet lesz az 
iskolákban. A karantén harmadik napján 
már kiderült, hogy a gyerekek és szüleik 
számára sem lesz könnyen kezelhető a be-
zártság” – számolt be Major István.

A Magyarországról elszármazott mérnök 
elmondta: a múlt hétfői intézkedések után 
két nappal már nagyon gyér volt az autó-
forgalom az utcán. Aki megteheti, otthon-
ról dolgozik, vagy szabadságot vett ki. Sok 

család elutazott vidéki nyaralójukba vagy 
rokonokhoz. Szerinte a legnagyobb rizikót 
a fertőzésveszély szempontjából a boltba 
járás jelenti. „Hétfő óta a boltok polcain 
kevesebb áru van, ezért adott esetben csak 
több boltból tudjuk megvenni a szükséges 
élelmiszereket. Kenyérfélékből láthatóan 
kevesebb van a polcokon, vagy egyáltalán 
nincs” – tette hozzá.

Sokan még mindig
nem veszik komolyan
A Budapestről elszármazott Légman Rita 
biztosítási menedzser öt kilométerre lakik 
Párizstól, gyakorlatilag a főváros egyik kül-
városában. Ő is beszámolt nekünk a karan-
ténról. Mint mondta, négy okból kifolyólag 
lehet elhagyni a lakást: munkahelyre távo-
zás, bevásárlás, orvos vagy gyógyszertár 
felkeresése, séta, illetve háziállat sétálta-
tása céljából. Ezekhez is igazolás kell, amit 

mindenki saját maga állít ki egyfajta be-
csületbeli kérdésként. Aki viszont dolgoz-
ni megy, annak munkáltatói igazolásra is 
szüksége van. Légman Rita azt is elmond-
ta, hogy a franciák továbbra sem veszik 
elég komolyan az intézkedéseket, sokan 
vannak az utcán. Fokozatosan, de gyorsan 
történt a franciaországi korlátozás. Bő egy 
héttel ezelőtt még zavartalan volt az élet, 
ma már a posta sem működik. „Épp egy ba-
ráti összejövetelen voltam, amikor jelezték, 
nemsokára bezár az étterem, távoznunk 
kell. Közvetlenül a karantén elrendelése 
előtt, múlt vasárnap és hétfőn sokan távoz-
tak Párizsból, valósággal megrohamozták 
például a vonatokat. Most már csak iga-
zolással lehet autóval távozni, beteg vagy 
rászoruló családtag megsegítésére” – adott 

helyzetképet interjúalanyunk. Megjegyez-
te, nemrég még szinte az számított nevet-
ségesnek, aki óvatos volt, komolyan vette 
a szabályokat. „Tele voltak a vonatok, az 
éttermek bezárása után az emberek a par-
kokban piknikeztek” – mesélte.

Légman Rita furcsának tartotta, hogy 
múlt vasárnap megtartották az önkor-
mányzati választások első fordulóját. Ag-
nès Buzyn volt egészségügyi miniszter, aki 
indult Párizs főpolgármesteri posztjáért 
– nem szerepelt túl sikeresen, tizennyolc 
százalékos eredményt ért el – bevallotta, 
felelőtlenség volt megtartani a megmére-
tést. Párizs mellett élő interjúalanyunk azt 

is elmondta, már egy hete csak a súlyosab-
ban megbetegedett embereket tesztelik, az 
egészségügyben dolgozókat és a politiku-
sokat. „Egy volt kollégámnál a koronavírus 
ismert tünetei jelentkeztek, mégsem csi-
náltak sehol tesztet neki. Akinek nem túl 
súlyos az állapota, annak az otthonmara-
dást javasolják” – számolt be Légman Rita.

Több mint félezer halott
A koronavírus-fertőzés halálos áldozata-
inak száma Franciaországban a szombat 
esti hivatalos adatok szerint 562-re emelke-

dett, ami 112-vel több, mint az előző nap, a 
kórházban ápolt betegek száma pedig 6172, 
közülük több mint 1500-an vannak inten-
zív osztályon. Tegnap meghalt egy fertőzött 
orvos is az országban. A leginkább leterhelt 
keleti országrészből a súlyos, de stabil álla-
potban lévő fertőzötteket a hadsereg gépei 
egymás után szállítják át katonai kórhá-
zakba az ország más régióiba, és a határos 
Németország is jelezte, hogy fogad súlyos 
betegeket Franciaországból. A kormány 
– miközben megszigorította a kijárási kor-
látozások ellenőrzését, és a szakemberek 
véleményét kérte a drasztikus intézkedések 
esetleges meghosszabbítását illetően – 250 

millió védőmaszkot rendelt az egészség-
ügyben dolgozók készlethiányának enyhí-
tésére. Az egészségügyi miniszter jelezte, 
jelenleg 86 millió maszk áll az állam ren-
delkezésére, amelyekből hetente mintegy 
24 millió maszkot használnak fel az egész-
ségügyben és más területen dolgozók. A 
kormány ezért több mint 250 millió maszk-
ra adott rendelést szombaton. A tárcaveze-
tő szerint jóllehet, a diagnosztizált fertőzöt-
tek száma szombaton 14 500 volt, a valós 
szám 30 és 90 ezer közé tehető, miután sok 
betegnek egyáltalán nincsenek tünetei.

 » PÁVA ADORJÁN

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek 
száma 307 278-ra nőtt tegnap reggelre 

szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem 
adatai szerint. A halálesetek száma 13 049, 
ugyanakkor 92 373 ember meggyógyult. A 
baltimore-i egyetem összesítése szerint a 
vírusfertőzést 171 országban és területen 
mutatták ki. A „víruslista” élén Kína (81 346 
eset, 3265 halott), Olaszország (53 578, 
4825), Irán (20 610, 1556), Spanyolország 
(25 496, 1381), Franciaország (14 484 , 562), 
Egyesült Államok (26 747, 340), Dél-Korea 
(8897, 102), Nagy-Britannia (5067, 234), 
Hollandia (3640, 137), Svájc (6652, 80) és 
Németország (22 364, 84) található. Olasz-
országban szombaton minden eddiginél 
többen, 793-an haltak bele a betegségbe, 
és ezzel 4825-re emelkedett a Covid-19 ál-
dozatainak száma. A diagnosztizált fer-
tőzöttek száma egy nap alatt szintén az 
addigi legmagasabb számmal, 4821-gyel 
emelkedett. Ugyanakkor a gyógyultak 
száma is az addigi legtöbbel, 943-mal ug-
rott egy nap alatt, és túllépte a hatezret. A 

gyógyultakat és a halottakat is számolva a 
diagnosztizált fertőzöttek száma az utóbbi 
egy hónap alatt 53 571-re emelkedett. Sil-
vio Brusaferro, a közegészségügyi hivatal 
vezetője elmondta, „a tetőzés pillanata 
nem számítható ki előre, akkor fog bekö-
vetkezni, amikor utána csökkenésnek in-
dul a betegek száma”.

Spanyolországban több mint 3500 újabb 
koronavírus-fertőzést igazoltak 24 óra alatt, 
ezzel az eddig kiszűrt betegek száma meg-
haladta a 28 500-at vasárnap. A betegség 
halálos áldozatainak száma 394-gyel nőtt 
egy nap alatt, összesen 1720-an veszítet-
ték életüket. A gyógyultak száma is növe-
kedett, már 2575-en épültek fel. Fernando 
Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és 
vészhelyzeti koordinációs központ igazga-
tója madridi sajtótájékoztatóján kitért arra, 
hogy a fertőzöttek 12 százaléka, 3475 beteg 
egészségügyi dolgozó.

Németországban lassuló ütemben nö-
vekszik az új típusú koronavírussal bizo-
nyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hop-
kins-egyetem kimutatása szerint vasárnap 
délelőttig 22 364 esetet regisztráltak, ami 

2516 esettel – 12 százalékkal – több az egy 
nappal korábbi 19 848-nál. Ugyancsak 15 
százalék alatti növekedés ment végbe pén-
tekről szombatra, előzőleg viszont napokig 
jóval nagyobb, 30 százalék körüli és egyre 
gyorsuló ütemű növekedést regisztráltak. 
A vírus okozta betegségben elhunytak 
száma 68-ról 84-re emelkedett. Egy nap-
pal korábban ennél nagyobb számban és 
mértékben, 20 fővel emelkedett a halottak 
száma. A növekedés ütemének mérséklő-
dése összefüggésben lehet a múlt hét eleje 
óta bevezetett korlátozásokkal, amelyek az 
emberek egymás közötti közvetlen, fi zikai 
kapcsolatainak csökkentésére szolgálnak 
annak érdekében, hogy ne tudjon terjedni 
a vírus. A korlátozások szigorúsága tarto-
mányonként változó.

Térségünkben Magyarországon tegnap 
délután hatra emelkedett a korona vírussal 
fertőzött elhunytak száma, tizenketten 
meggyógyultak. Ugyanakkor meghaladta 
a 130-at a beazonosított koronavírus-fer-
tőzöttek száma. A hatóságok képviselői 
kiemelték: a csoportos megbetegedések 
szakaszában vannak, amikor közösségben, 

személyes érintkezések útján terjed a fertő-
zés. Magyarországon is már bárhol jelen 
lehet a vírus.

Csehországban átlépte az ezret vasárnap 
reggelre az új koronavírussal fertőzöttek 
száma, a járványnak eddig áldozata nincs. 
Szerbiában vasárnap reggelre 171-ről 188-ra 
nőtt a fertőzöttek száma. Horvátországban 
több mint 200 fertőzöttről tudnak. Len-
gyelországban a LOT állami légitársaság 
múlt vasárnap elindított akciója keretében 
eddig 150 különjárattal több mint 23,5 ezer 
lengyelt szállítottak haza a világ különféle 
országaiból. Összesen több mint 45 ezren 
regisztráltak a LOT charterjárataira, a légi-
híd továbbá is folytatódik. Lengyelország-
ban vasárnap reggelig 547 Covid-19-fertő-
zést regisztráltak. Eddig öt idős ember halt 
bele a betegségbe.

Közben a Miatyánk imádság közös el-
mondására szólította fel a világ kereszté-
nyeit az új koronavírus-fertőzés (Covid-19) 
teremtette helyzetben, időpontként már-
cius 25-én déli 12 órát jelölve meg Ferenc 
pápa a tegnap délben interneten sugárzott 
beszédében.

Koronavírus Európában: még nem ismert a tetőzés pillanata

 » Nemrég még szinte az számí-
tott nevetségesnek, aki óvatos 
volt, komolyan vette a szabá-
lyokat. „Tele voltak a vonatok, 
az éttermek bezárása után az 
emberek a parkokban piknikez-
tek” – mesélte Légman Rita.
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