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ÚJABB HALÁLOS ÁLDOZATOKAT KÖVETELT ROMÁNIÁBAN A VILÁGJÁRVÁNY – KORLÁTOZZÁK A KÓRHÁZAK TEVÉKENYSÉGÉT

Ötszáz fölé emelkedett a fertőzöttek száma
Újabb halálos áldozatokat követelt 
tegnap Romániában a koronaví-
rus-járvány; az elhunytak idős, króni-
kus betegségekben szenvedő szemé-
lyek. A fertőzöttek száma eközben 
ötszáz fölé emelkedett.

 » BALOGH LEVENTE

Ö tre nőtt lapzártánkig Romániában 
a tüdőgyulladást okozó új korona-
vírus halálos áldozatainak száma, 

miután tegnap két fertőzött – egy 71 éves 
férfi  és egy 72 éves nő –, vasárnap este pe-
dig egy egy 70 éves férfi  hunyt el. Mindkét 
tegnapi áldozat a suceavai megyei kórház-
ban vesztette életét. A 71 éves férfi t szom-
baton utalták be a kórházba, és tegnap 
derült ki, hogy fertőzött volt. Korábban 
a kardiológiai osztályra volt beutalva. A 
72 éves nőről is kiderült, krónikus beteg 
volt: cukorbetegséggel, valamint szív- és 
érrendszeri panaszokkal is kezelték. A 
nőt szombaton vitték kórházba. Ő sem 
járt külföldön, és nem lépett kapcsolatba 
fertőzött személlyel. A 70 éves férfi  vasár-
nap este halt meg a jászvásári járványkór-
házban. A férfi nél még március 19-én di-
agnosztizálták a koronavírust, és először 
a Piatra Neamț-i kórházba szállították, 
majd 20-ikán átvitték Jászvásárra. Mint 
kiderült, egyéb, krónikus betegségben 
is szenvedett: cukorbeteg volt, és magas 
vérnyomással is kezelték. Piatra Neamț 
volt alpolgármesteréről, Vasile Ouaturól 
van szó, aki ellen egyébként büntetőeljá-
rás indult a betegségek leküzdésének el-
lehetetlenítése miatt, mivel ma egy hete, 
amikor először lett rosszul, és ezért jelent-
kezett a városi kórházban, nem egyezett 
bele, hogy biológiai mintát vegyenek tőle 
a koronavírusteszthez. A járványügyi vizs-

gálat során arra a megállapításra jutottak, 
hogy nem járt külföldön a közelmúltban, 
és fertőzöttként számontartott személlyel 
sem találkozott. Ez az jelenti, hogy  immár 
követhetetlenné vált Romániában a koro-
navírus-fertőzések útvonala.

Az első két halálesetet szintén vasárnap 
jelentették, mindkét áldozat egyéb beteg-
ségekben is szenvedett. Külföldön 8 Co-
vid-19-ben szenvedő román állampolgár 
vesztette életét. A hivatalos adatok szerint 
egyébként tegnap délig 576 személy fertő-
ződött meg a koronavírussal az országban. 
Ez vasárnaphoz képest 143 fős növekedés. 
A gyógyultnak nyilvánított személyek szá-
ma 73-ra nőtt. Intézményes karanténban 
5066 személyt őriztek, míg házi karantén-
ban 72 247 személy tartózkodott.

A fertőzés jelentős mértékben elterjedt 
a Suceava megyei kórházban is, ahol 52 
orvos és ápoló fertőződött meg – a kórház 
illetékesei szerint egyrészt azért, mert szá-
mos, a fertőzés által érintett területről érke-
zett páciens nem vallotta be, honnan jött 
valójában, másrészt a védőfelszerelések hi-
ánya miatt. A kórházat ezért bezárják, fer-
tőtlenítik, és csak koronavírusos betegeket 
kezelnek majd benne.

Halasztják a műtéteket
A járvány terjedésének megakadályozá-
sa érdekében a hatóságok korlátozzák az 
egészségügyi intézmények tevékenységét, 
hogy hatékonyabban vehessék fel a küz-
delmet a koronavírussal. A Marcel Vela 
belügyminiszter által aláírt rendelet értel-
mében 14 napra felfüggesztik a nem sürgős 
műtéteket, kezeléseket és vizsgálatokat. 
Egyúttal az állami és a magánkórházakban 
is felfüggesztik a járóbeteg-rendeléseket. 
Mindez azt vonja maga után, hogy a kór-
házakba nem utalnak be betegeket, a nem 
sürgős eseteket pedig hazaküldik.

Johannis: keményebb intézkedések 
is jöhetnek
Eközben tegnap Klaus Johannis államfő 
beszédet intézett az ország polgáraihoz, 
amelyben előrevetítette: amennyiben 
szükséges, a hatóságok az eddigieknél is 
keményebb intézkedéseket vezetnek be a 
járvány leküzdésére. Az államfő – emlé-
keztetve arra, hogy a tapasztalatok alapján 
a vírus lényegesen veszélyesebb az idős, 
krónikus betegségben is szenvedő szemé-
lyekre – arra kérte a nyugdíjasokat, hogy 
ne hagyják el az otthonukat, kivéve a való-
ban szükséges eseteket, mert az az egyet-
len mód arra, hogy megóvják magukat és 
szeretteiket a fertőzéstől és a szenvedéstől. 
Johannis felszólította a polgárokat, hogy 
tartsák be a társadalmi távolságtartás sza-
bályait, és idősebb rokonaikat csak távolról 
támogassák. „Kritikus hetek következnek, 
amelyek próbára teszik az állam minden 
kapacitását, de a mi erkölcsi és érzelmi 
ellenálló képességünket” – jelentette ki 

az államfő. Johannis arra kérte a polgá-
rokat, mutassanak erőt és szolidaritást, 
fi gyeljenek oda a többiekre. Hangsúlyoz-
ta: a hatósági útmutatásokat betartva időt 
nyerhetünk, és segíthetjük az egészségügyi 
rendszert abban, hogy elláthassák a fertő-
zötteket. „Azzal, hogy otthon maradunk, 
segítünk az orvosoknak ellátni azokat, 
akik valóban gondoskodásra szorulnak” 
– mondta. Johannis egyúttal felszólította 
a politikusokat, hogy ne használják fel a 
járványt a politikai csatározásokban kam-
pánycélokra. Az elnök leszögezte: mivel 
példátlanul súlyos a helyzet, szükséges 
volt bizonyos szabadságjogok korlátozása, 
és amennyiben a vírus terjedésének kor-
látozása indokolja, a kormány és az illeté-
kesek nem haboznak majd az eddigieknél 
is keményebb intézkedéseket bevezetni. 
Hozzátette: ezzel egy időben további támo-
gató intézkedéscsomagokat dolgoznak ki a 
járvány által negatívan érintett gazdasági 
szereplők megsegítésére.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Meghaladta tegnap délutánra a 350 
ezret az új koronavírussal fertőzöttek 

száma világszerte, a járvány halálos áldo-
zatainak száma pedig a 15 300-at. Mind-
eközben a gyógyultak száma meghaladta a 
100 ezret. A járvány gócpontja továbbra is 
Olaszország, ahonnan viszont viszonylag 
jó hírek is érkeztek. 24 óra alatt a korábbi-
nál kevesebben, de még mindig több mint 
hatszázan haltak meg a járványban, ezzel 
5476-ra emelkedett a betegség eddigi áldo-
zatainak száma. A diagnosztizált fertőzöt-
tek száma egy nap alatt szintén csökkent, 
de így is 3957 új beteget tartanak számon. 
Az igazolt fertőzöttek száma az egy nappal 
ezelőtti 4821-ről majdnem ezerrel csökkent.

A francia parlament elfogadta vasár-
nap este azt a törvényjavaslatot, amely 
alapján lehetővé válik a két hónapos 
egészségügyi rendkívüli állapot kihir-
detése a koronavírus-járvány idejére. Az 
országban 674-re emelkedett vasárnap 
a fertőzöttek száma, ami 112-vel több, 
mint az előző nap, a kórházban ápolt be-
tegszám pedig 7240, közülük több mint 
1700-an vannak intenzív osztályokon. A 
járvány januári kezdete óta diagnoszti-
zált 16 018 beteg közül viszont 2200-an 
már gyógyultan távoztak a kórházakból.

Spanyolországban meghaladta a kétez-
ret a koronavírus halálos áldozatainak 

száma. Az összesen regisztrált fertőzések 
száma több mint 33 ezer, egy nap alatt 
4500 új megbetegedést igazoltak a vizs-
gálatok. Az áldozatok száma 462-vel nőtt 
24 óra alatt. A fertőzésből 3355-en épültek 
fel, ami további 780 gyógyult esetet jelent 
vasárnaphoz képest.

Németországban tegnap délelőtt 24 873 
volt a koronavírussal bizonyítottan fertő-
zöttek száma a Johns Hopkins Egyetem 
kimutatása szerint. Ez 2509 esettel – 11,2 
százalékkal – több az egy nappal korábbi 
22 364-nél. Szintén 15 százalék alatti nö-
vekedés ment végbe péntekről szombatra 
és szombatról vasárnapra, míg korábban 
napokig egyre gyorsuló ütemű, 30 szá-
zalék körüli emelkedést regisztráltak. 
Angela Merkel kancellár vasárnap beje-

lentette: az emberek közötti közvetlen fi -
zikai kapcsolatok további korlátozásáról 
állapodtak meg a német tartományok és 
a szövetségi kormány a koronavírus-jár-
vány lassítása érdekében, a legfonto-
sabb, hogy Németországban kettőnél 
több ember nem tartózkodhat együtt köz-
területen, kivéve, ha mind ugyanabban a 
háztartásban élnek. A tájékoztatója után 
röviddel a szövetségi kormány szóvivője 
közölte, hogy a kancellár házi karantén-
ba vonul, mert koronavírus-fertőzést mu-
tattak ki egy orvosánál.

Eközben Boris Johnson brit miniszterel-
nök szerint ha nem sikerül érvényt szerezni 
az új koronavírus okozta járvány megfé-
kezését célzó eddigi ajánlásoknak, a lon-
doni kormány kénytelen lesz keményebb 

intézkedéseket hozni. A vasárnap este 
ismertetett adatok alapján az Egyesült Ki-
rályságban eddig összesen 281 halottja van 
a járványnak. 5683 páciens szervezetében 
mutatták ki a Covid-19 betegséget okozó új 
koronavírust.

Ausztriában is növekszik a betegek szá-
ma: vasárnap délutánra 3244-re nőtt; ez 
az előző napi adathoz képest 15 százalékos 
növekedést jelent. A halottak száma a hi-
vatalos bejelentés szerint 16. Az Egyesült 
Államokban is romlik a helyzet: Donald 
Trump elnök bejelentése szerint három 
amerikai szövetségi államban, New York-
ban, Kaliforniában és Washingtonban több 
mobilkórházat állítanak fel, és immáron 
az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek 
számít. Magyarországon 167 fertőzöttet tar-
tottak tegnap nyilván, a halottak száma 7. 
Mint kiderült, már az ország minden me-
gyéjében vannak fertőzöttek.

Eközben Kínában az összes, Pekingbe 
tartó nemzetközi repülőjáratot más kínai 
városba irányítják át, hogy csökkentsék a 
kínai fővárosra nehezedő terhet, melyet a 
nagyszámú beutazó egészségügyi szűrése 
és karanténba helyezése jelent. Vuhanban, 
a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén 
már ötödik napja nem jelentettek egyetlen 
újabb fertőzöttet sem, ezért a hatóságok a 
január 23-án vesztegzár alá helyezett város-
nak már csak a központi részén nem enyhí-
tették a készültségi fokozatot.

Több megbetegedés, szigorú óvintézkedések világszerte
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Áldozatok. Tegnap növekedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Romániában

Orbán Viktor: összefogásra van szükség

A politikai viták, széthúzás helyett elérkezett az összefogás ideje – jelentette ki 
Orbán Viktor miniszterelnök tegnap az Országgyűlésben. „Párthovatartozástól 
függetlenül erre kérem képviselőtársaimat is” – mondta a kormányfő. A Ház a 
veszélyhelyzet meghosszabbításáról vitázott, az ellenzék szerint ugyanis az túlzott 
hatalmat adna a kormánynak. Orbán Viktor szerint a dolgok szokásos rendjében 
nem lett volna lehetséges megszervezni a „kollektív önvédelmet”. Elmondta, ez, 
valamint a fertőzés ütemének lassítása, a veszélyeztetettek megvédése, a megfelelő 
ellátás biztosítása, a gazdasági következmények enyhítése és a lebénuló gazdaság 
újraindítása nem lett volna lehetséges a békeidőben érvényes szabályok mellett. 
Orbán úgy fogalmazott: most mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából, most 
egy ideig másképpen kell dolgoznia, viselkednie, szerveznie az életét.




