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Közel 47 ezer román tért haza a humanitárius folyosón

A koronavírus-válság miatt Nyugatról hazainduló 46 800 román állampolgár tért vissza 
Romániába a közúti határátkelőhelyeken március 18. óta. A román és a magyar hatósá-
gok azt követően állapodtak meg a humanitárius folyosó kialakításáról, hogy Magyaror-
szág lezárta határait a nem magyar állampolgárok előtt, és az osztrák–magyar határon 
torlódtak fel a koronavírus-válság miatt Nyugatról hazatérő román állampolgárok. A 
Szabad Európa Rádió román adásának korábbi becslése szerint legalább 200 ezerre, 
de nem kizárt, hogy akár 950 ezerre tehető azok száma, akik március elején Nyugatról 
– főleg Olaszországból és Spanyolországból – tértek haza, és elkerülték a házi elkü-
lönítést és karantént, mivel akkor lépték át a román országhatárt, amikor még csak az 
észak-olaszországi Lombardia tartomány számított járvány sújtotta „vörös zónának”.

Nem fertőződött meg Orban

Negatívnak bizonyult Ludovic Orban 
miniszterelnök második koronavírus-
tesztje is, így kĳ öhet a házi karanténból. 
A miniszterelnöktől még hétfőn vettek 
mintát, és tegnap hozták nyilvánosságra 
az eredményt. Mint ismeretes, a kor-
mányfő több kormánytaggal együtt még 
múlt pénteken vonult házi karanténba, 
miután kiderült, hogy Vergil Chiţac liberá-
lis szenátor, aki részt vett a párt korábbi 
elnökségi ülésén, koronavírusos.

 » RÖVIDEN

Internetre költözik a képviselőház
Elfogadta tegnap a román képviselőház 
házbizottsága a testület szabályzatának 
módosítását olyan értelemben, hogy 
rendkívüli helyzetekben interneten ke-
resztül is lebonyolítható a törvényhozók 
tevékenysége. A tervezetet a plénum-
nak is el kell fogadnia. A képviselőház 
házszabályának módosítása értelmé-
ben rendkívüli helyzetekben (járvány, 
pandémia, természeti katasztrófa, 
földrengés, terrorcselekmények vagy más 
olyan események, amelyek ellehetetle-
nítik a képviselők személyes jelenlétét a 
parlament épületében), a képviselőház 
házbizottsági, szakbizottsági és plenáris 
ülései, valamint a frakcióvezetői ülések 
is megtarthatók távrendszerben, elektro-
nikus kommunikációs eszköz segítségé-
vel. Ennek menetét a házbizottság fogja 
jóváhagyni. Az online üléseket indokoló 
rendkívüli állapot meglétét szintén a 
házbizottság fogja megállapítani, miután 
konzultált erről a frakcióvezetőkkel.

Kezdődhet a csatlakozási tárgyalás
Albániával és Észak-Macedóniával
Az Európai Unió európai ügyekkel foglal-
kozó tanácsa politikai megállapodásra 
jutott arról, hogy meg lehet kezdeni a 
csatlakozási tárgyalásokat Albániával és 
Észak-Macedóniával – közölte Andreja 
Metelko Zgombic horvát európai ügye-
kért felelős államtitkár online sajtótájé-
koztatóján tegnap. Az Európai Unió soros 
elnökségét betöltő Horvátország illetékes 
államtitkárának tájékoztatása szerint 
az  uniós tagországok európai ügyekkel 
foglalkozó miniszterei videókonferencia 
keretében tartott ülésükön nagyon erős 
politikai üzenetet küldtek a két ország 
mellett a nyugat-balkáni régió minden 
országának az uniós tagság érdekében 
kifejtett erőfeszítések sikere érdekében.

Kevesebb amerikai támogatás
Afganisztánnak
Az Egyesült Államok egymilliárd dollár-
ral csökkenti az Afganisztánnak nyújtott 
támogatása összegét, és további mérsék-
léseket is kilátásba helyez, amennyiben 
a dél-ázsiai országban továbbra sem 
sikerül kormányt alakítani – jelentette be 
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 
a hétfőn Kabulban folytatott tárgyalá-
sai után kiadott közleményében. Mike 
Pompeo a döntést az Asraf Gáni elnök és 
a választás után az államfői hivatalt szin-
tén magáénak mondó Abdulla Abdulla 
közötti vitával indokolta. A két afgán 
politikus ugyanis nem tudott – mint 
Pompeo fogalmazott – „egymást elfoga-
dó” kormányt alakítani. Asraf Gánit két 
héttel ezelőtt iktatták be újra a hivatalá-
ba, de vetélytársa, Abdulla Abdulla azóta 
sem hajlandó elfogadni a szeptemberi 
választás eredményeit.

Halott migránsok egy kamionban
Több tucat migránst találtak holtan egy 
konténerszállító kamionban Mozambik 
északnyugati részén tegnap reggel. Egy 
helyi egészségügyi forrás szerint való-
színűleg mindannyian megfulladtak. A 
Malawiból érkezett kamionban etiópiai 
migránsok utaztak. A teherautót a mussa-
canai hídon ellenőrizték. Hatvannégyen 
életüket vesztették, csak tizennégyen 
élték túl – közölte egy helyi egészségügyi 
forrás. A mozambiki Miramar tévécsa-
torna felvételein felhalmozott holttestek 
voltak láthatók. Mozambik az Etiópiá-
ból a Dél-afrikai Köztársaság felé tartó 
migránsok kedvelt útvonalán fekszik. A 
szegénység elől menekülő emberek fő 
célpontja Johannesburg. Többségük azt 
reméli, hogy ott munkát talál.

CSAK INDOKOLT ESETBEN HAGYHATJUK EL A LAKÁST – AZ IDŐSEKNEK OTTHON KELL MARADNIUK

Szigorították a kijárási tilalmat
A 65 év feletti polgárok nem hagy-
hatják el otthonukat, a többiek pedig 
munkába, élelmiszerüzletbe és 
gyógyszertárba mehetnek – jelentet-
te be tegnap Klaus Johannis államfő.

 » BALOGH LEVENTE

S zigorodik a kijárási tilalom Romá-
niában a tüdőgyulladást okozó új 
koronavírus további terjedésének 

megakadályozása érdekében: további köz-
lekedési korlátozásokat vezetnek be, és az 
idős személyek nem hagyhatják el az ott-
honukat. Mindezt Klaus Johannis államfő 
jelentette be tegnap azt követően, hogy 
Ludovic Orban miniszterelnökkel, Marcel 
Vela belügyminiszterrel, Nicolae Ciucă 
védelmi tárcavezetővel és Victor Costache 
egészségügyi miniszterrel tárgyalt az elnö-
ki palotában. Az államfő elmondta: ami 
eddig ajánlás volt – vagyis az, hogy nap-
közben, reggel hat és este 10 óra között az 
emberek ne hagyják el az otthonukat –, az 
mától kötelezővé válik. Ugyanakkor mun-
kába, illetve élelmiszert és gyógyszert vá-
sárolni továbbra is kijárhatnak a polgárok. 
Az államfő szerint a továbbiakban a ható-
sági és házi karanténban levő személyeket 
elektronikus eszközökkel fi gyelik majd 
meg, hogy ne hagyják el a zárlatot.

Bevetik a hadsereget is
Emellett a katonaságot is bevetik: a had-
sereg a rendészeti szervek – azaz a rendőr-
ség és a csendőrség – tevékenységét segíti 
majd. „A 65 év fölötti személyek védelme 
érdekében különleges korlátozások lép-
nek életbe. Gyakorlatilag folyamatosan az 
otthonukban kell maradniuk” – szögezte 
le Johannis. Az államfő azt is közölte, hogy 
mindezt katonai rendelettel léptetik ha-
tályba. Mint ismeretes, az eddig hatályban 
levő részleges kijárási tilalom értelmében 
este tíz és reggel hat óra között kijárási tila-
lom volt érvényben, ezért csak munkáltatói 
igazolással vagy saját felelősségre kitöltött 
nyilatkozattal lehetett az utcán tartózkod-

ni, amelyben meg kellett jelölni, hogy az 
illető munkába, orvoshoz, élelmiszerbolt-
ba, idős rokonát gondozni vagy sporttevé-
kenységet űzni igyekszik. Nappalra csak 
ajánlották az otthon tartózkodást.

Újabb halálos áldozatok
Eközben a tegnapi nap során is tovább 
nőtt Romániában a koronavírus halálos 
áldozatainak száma, így lapzártánkig 
már nyolc elhunytat tartottak nyilván. A 
nyolcadik áldozat tegnap reggel hunyt el 
a craiovai járványkórházban, a 70 éves 
férfi , akinél csütörtökön diagnosztizálták 
a vírust, inzulinos kezelés alatt állt, és túl-
súlyos volt. A férfi  még hetedikén tért haza 
Olaszországból a lányával együtt, aki házi 
karanténban van. 

A hetedik áldozat egy 65 éves férfi , aki-
nél március 21-én mutatták ki a korona-
vírus jelenlétét, és hétfő este halt meg a 
bukaresti egyetemi kórházban. A férfi nek 
dialízisre volt szüksége, és egy kórterem-
be került egy másik, szintén dialízisre 
szoruló beteggel. Utóbbit egy nappal ko-
rábban, március 20-án diagnosztizáltak 
koronavírussal, majd a Victor Babeş-jár-
ványkórházba szállították, ahol meghalt. 
A hatodik áldozat egy 64 éves aradi férfi , 

őt március 20-án utalták be súlyos álla-
potban az aradi megyei kórház intenzív 
osztályára. A betegnél hétfőn mutatta ki 
a teszt a koronavírus jelenlétét.

Egyébként szakértői vélemények szerint 
a halálesetekben az is közrejátszhatott, 
hogy hétfőig csak azokon végeztek koro-
navírustesztet, akik korábban külföldön 
jártak, vagy fertőzött személlyel kerültek 
kapcsolatba. Az elhunytak azonban nem 
voltak külföldön, és nagy többségükről 
nem is lehetett megállapítani, hogy talál-
kozott volna fertőzöttnek bizonyult sze-
méllyel. Ezért csak későn, az őket kezelő 
orvosok határozott kérésére végezték el 
rajtuk a tesztet. Hétfőtől azonban hivatalo-
san is kiterjesztették a tesztelendő szemé-
lyek körét: minden akut légúti panasszal 
beutalt beteget tesztelnek, mint ahogy az 
orvosokat is, akik igazoltan koronavírusos 
betegekkel kerültek kapcsolatba.

Tegnap 186 új esettel 762-re nőtt a koro-
navírussal diagnosztizált személyek szá-
ma Romániában. A lapzártánkig jegyzett 
nyolc halálos áldozat mellett 79-re nőtt a 
gyógyultnak nyilvánítottak száma, intéz-
ményes karanténban 5515-en, házi karan-
ténban pedig 83 970-en voltak. 

Bekeményítettek. Johannis a kormányfővel és több miniszterrel együtt döntött a szigorításról

Egyre több fertőzött orvos a romániai kórházakban
 » B. L.

Százhárom kórházi dolgozót fertőzött 
meg tegnapig a koronavírus – jelentette 

be az Országos Közegészségügyi Intézet. Az 
intézmény szerint ebből 70-en a su ceavai 
kórházban dolgoznak. Ezzel némileg ár-
nyalták a Sanitas egészségügyi szakszer-
vezet tegnapi közleményét, amely szerint 
már 92-re nőtt a koronavírussal fertőzött 
orvosok és ápolók száma az intézményben. 
Megjegyezték: még nem kapták meg a kór-
házban elvégzett minden teszt eredményét. 

A szakszervezet felhívja a fi gyelmet: hason-
ló helyzet várható minden kórházban, ezért 
felszólította az illetékeseket, hogy bizto-
sítson védőfelszerelést a kórházi dolgozók 
számára, akiknek a koronavírustesztek el-
végzésekor is prioritást kell élvezniük.

A fertőzést pedig már tovább is hurcolták 
a kórházból: tegnap kiderült, hogy kimu-
tatták a vírus jelenlétét egy férfi ban, akit a 
suceavai intézményből a jászvásári Szent 
Spiridon-kórházba szállítottak át. A kórházi 
dolgozókon elkezdték a koronavírustesztek 
elvégzését. A craiovai orvosok szintén a vé-

dőfelszerelések hiányát rótták fel. Mint azt 
a közösségi médiában közzétett felhívásuk-
ban jelezték: miközben a kórházak állnak 
a vírus elleni harc első vonalában, az orvo-
sok védőeszközök híján védtelennek érzik 
magukat. Ezért minden kórházba sürgősen 
védőfelszereléseket követelnek. Ezekre rea-
gálva tegnap Klaus Johannis államfő a kór-
házmenedzserekkel tartott tegnapi videó-
konferencián felszólította a menedzsereket 
és a kormányt, hogy tegyenek meg mindent 
azért, hogy az orvosok megkapják a megfele-
lő védőfelszereléseket.
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