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AMERIKA GAZDASÁGA GYORSABBAN OMLIK ÖSSZE A KORONAVÍRUS TERJEDÉSE MIATT, MINT AZ 1929-ES VILÁGVÁLSÁGKOR

Járvány, jégkorszak: New York lehet az új Vuhan

Szellemváros. A felhőkarcolók tövében elnéptelenedtek az utcák

Magyarország: ellenzéki „nem” a koronavírus-törvényre

Magyarországon nem járult hozzá az ellenzék, így az Országgyűlés elutasította a korona-
vírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat házszabálytól eltérő tárgyalását hétfőn, 
ezért az előterjesztést sürgősséggel, legkorábban négy nap múlva fogadhatja el a Ház. 
A jogszabály lehetővé tenné a veszélyhelyzet korlátlan ideig tartó meghosszabbítását. 
A házszabálytól eltérő tárgyalást 137 igen, 52 nem szavazattal utasította el a parlament. 
Több ellenzéki képviselő tegnap közölte: az ellenzék nem bízik Orbán Viktor miniszterel-
nök kormányában, ezért nem ad korlátlan felhatalmazást a kormánynak még a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult válságos időben sem. Eközben újabb magyar állampolgárokon 
mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 187-re nőtt a Magyarországon azonosított 
fertőzöttek száma. A gyógyultak száma 21, 9-en belehaltak a betegségbe. Tegnap Kínából 
hárommillió maszkból és 86 lélegeztetőgépből álló szállítmány érkezett az országba.

Némi kivárás után Donald Trump 
amerikai elnök elrendelte a Nem-
zeti Gárda bevetését az új típusú 
koronavírus által leginkább sújtott 
három tagállamban, Washington-
ban, Kaliforniában és New Yorkban. 
Közben megindult a háborús állapo-
tokra való átállás: a nagy autógyártó 
vállalatok a második világháború 
alatt nehézbombázókat gyártottak, 
ezúttal a lélegeztetőgépek és az orvo-
si felszerelések vannak soron. A New 
Yorkban élő magyar újságíró drámai 
helyzetről számolt be a Krónikának.

 » PATAKY ISTVÁN

„H elyi idő szerint vasárnap este 
nyolc órakor a 8,5 milliós New 
York városa tulajdonképpen 

leállt. Életbe léptek azok a korlátozó intéz-
kedések, amelyek a napi élet fenntartásá-
hoz feltétlenül szükséges üzleteken kívül 
mindent lakat alá tettek. Ugyanez történik 
a szomszédos New Jersey és Connecticut 
államokban is” – számolt be lapunknak 
Janzsó Viktor New Yorkban élő újságíró. 

A hatóságok az embereket arra kérik, 
hogy tartózkodjanak az otthonaikban. Az 
iskolákat már korábban bezárták, az ét-
termek csak kiszállításra működhetnek. 
Sportolni, a parkokban sétálni még lehet, 
nincs kijárási tilalom, de arra szólították 
fel a lakosságot, hogy a tömegközlekedést 
csak végső esetben vegyék igénybe, az ut-
cán pedig tartsanak az emberek egymás-
tól két méter távolságot, ami korábban 
elképzelhetetlennek tűnt volna a mindig 
nyüzsgő és zsúfolt metropoliszban. Mint 
az amerikai metropoliszban élő magyar  

újságíró elmondta, a felhőkarcolók tövé-
ben elnéptelenedtek az utcák, a városi élet 
zaja elcsendesedett, csak a mentőautók és 
tűzoltók fel-felcsattanó, borotvaéles sziré-
nái jelzik: a járvány betegeinek első hullá-
ma elérte a kórházakat. 

„A helyzet óráról órára változik, kije-
lenthető azonban, hogy jelenleg több mint 
drámai: vasárnapról hétfőre virradóra 
csaknem hatezerrel nőtt a megbetegedé-
sek száma New Yorkban, a kórházakban 
háromezer koronavírusos beteget ápolnak, 
harmaduk az intenzív osztályon fekszik – 
ott vannak a lélegeztetőgépek. A halottak 
száma a kétszázhoz közelít. A város polgár-
mestere, Bill de Blasio fi gyelmeztetett: erre 
a hétre elegendők a kórházi tartalékok, ha 
nem érkezik segítség, olyan emberek fog-
nak meghalni az ellátás hiányától, akiket 
egyébként meg lehetett volna menteni. 
Andrew Cuomo New York-i kormányzó a 
kapacitások ötvenszázalékos emelésére 
utasította az egészségügyi intézményeket, 

minden lehetséges helyiségben fekvőhe-
lyeket kell kialakítani, az intenzív ágyak 
számát a tízszeresére növelik, harmincezer 
orvost, egészségügyi dolgozót reaktiváltak” 
– részletezte az intézkedéseket az újságíró.

Közben az Egyesült Államok haditen-
gerészetének ezerágyas kórházhajója tart 
a New York-i kikötő felé, míg a hadsereg 
műszaki alakulatai négy átmeneti kórház 
felállításába kezdtek az államban. „Jelen-
leg New York jegyzi az egyesült államok-
beli megbetegedések több mint felét, 21 
ezer betegnél tartunk, ez a szám naponta 
negye dével emelkedik, azt jósolják, hogy 
az április még rosszabb lesz. A legsúlyo-
sabb csapás New York Cityt éri. Félő, hogy 
a világ legjelentősebb metropolisza lesz az 
új Vuhan” – nyomatékosította a helyzet sú-
lyosságát Janzsó Viktor.

Ami a járvány kezelésének politikai ve-
tületét, az embereknek a hatóságok iránti 
bizalmát illeti, az évek óta az Egyesült Álla-
mokban élő magyar férfi  azt hangsúlyozta 

ki, hogy a védekezés politikai frontvona-
lában mindenhol a tagállami kormányzók 
állnak. Szerinte New Yorkban a harmadik 
ciklusát töltő demokrata párti Andrew 
Cuomo felnőtt a feladathoz, magabiztosan 
irányít, s hoz meg nagyon nehéz dönté-
seket. „A szövetségi vezetés ugyanakkor 
szinte láthatatlan. A New York-i szárma-
zású republikánus Donald Trump elnököt 
egyenesen azzal vádolják, hogy magára 
hagyja New Yorkot. Miközben iparágak 
állnak le, a tőzsde és a világ legnagyobb 
gazdasága gyorsabban omlik össze, mint 
az 1929-es világválságkor, a kongresszus 
egy, most már kétezermilliárd dollár értékű 
mentőcsomagon alkudozik, de egyelőre 
nincs megállapodás, ahogy összehangolt 
szövetségi stratégia vagy válasz sincs a jár-
vány jelentette kihívásokra” – tájékoztatott 
az újságíró. Úgy vélte, jelzésértékű, hogy 
egyes lapok már nem a gazdaság lefagyá-
sáról, hanem jégkorszakról beszélnek, mi-
közben a háborús állapotokra való átállás 
megindult: a nagy autógyártó vállalatok a 
második világháború alatt nehézbombázó-
kat gyártottak, ezúttal a lélegeztetőgép és 
az orvosi felszerelés van soron. 

Miként befolyásolhatja az idén novem-
berben esedékes elnökválasztást a drámai 
helyzet? – kérdeztük Janzsó Viktortól. Vé-
leménye szerint a kormányzat bénultsága 
nem kedvez Donald Trump újraválasztá-
sának. Hozzátette ugyanakkor, hogy a de-
mokrata előválasztási kampány is eltűnt 
a hírekből, csakúgy, mint a fő elnökje-
lölt-aspiráns, Joe Biden. Kevesen gondol-
nak most novemberre. „A New York-i ható-
ságok fi gyelmeztettek: abban a szakaszban 
vagyunk, amikor hirtelen súlyosbodik a 
válság, hogy aztán majd lassan javuljon. 
Kritikus szakasz. Egyöntetű a vélemény, 
hogy itt most nincs idő a pánikra, az élet 
mentése a fontos” – mondta lapunknak a 
New Yorkban élő újságíró.
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Túllépte a 392 ezret a koronavírus-fer-
tőzöttek száma a világban tegnap dél-

után, miközben a halottak száma meg-
haladta a 17 100-at. Eközben több mint 
102 ezren meggyógyultak. Még mindig 
Olaszország a legfertőzöttebb, de folyta-
tódott a csökkenő tendencia: ismét keve-
sebben, de így is hatszázketten haltak meg 
24 óra alatt, és ezzel 6078-ra emelkedett a 
Covid-19 betegség eddigi áldozatainak szá-
ma. A diagnosztizált fertőzöttek száma egy 
nap alatt szintén csökkent, azonban 3780 
új beteget regisztráltak. A halottak száma 
folyamatosan csökkent: szombaton 793-
an, vasárnap 651-en haltak meg. Spanyol-
országban több mint ötszázan veszítették 
életüket a tegnapi bejelentés szerint 24 óra 
alatt.   A hivatalos adatok szerint az eddig 
regisztrált fertőzöttek száma egy nap alatt 
6500-zal emelkedett, és már meghaladta 
a 39 ezret. Közülük 22 ezer ember került 
kórházba, több mint 2600 beteget intenzív 
osztályon ápolnak. A halálos áldozatok 
száma 2686, míg a gyógyult pácienseké 
3794. A fertőzöttek között 5400 egészség-
ügyi dolgozó van.

Franciaországban bezárnak a szabadtéri 
piacok, illetve szigorodik a sportolási cél-
ból engedélyezett kijárás, de nem lesz tel-
jes karantén a koronavírus-járvány miatt. A 

hétfő esti adatok szerint a halálos áldoza-
tok száma 860-ra emelkedett, ami 186-tal 
több, mint az előző nap, a kórházban ápolt 
betegszám pedig 8675, ez csaknem 1500-
zal több, mint vasárnap.  Németországban 
közben kiderült: negatív Angela Merkel né-
met kancellár első koronavírustesztje, szer-
vezetében nem mutatták ki a kórokozót. 
Az országban tegnap délelőtt 29 056 volt a 
regisztrált fertőzöttek száma . Ez 4183 eset-
tel – 16,8 százalékkal – több az egy nappal 
korábbi 24 873-nál. A növekedés mértéke 
ugyan meghaladja a hétvégén mért 11–12 
százalék körüli szintet, de elmarad a meg-
előző időszak egyre gyorsuló ütemű, 30 
százalék körüli növekedésétől. Nagy-Bri-
tanniában szigorításokat vezettek be: a 
briteknek ezentúl csak a legszükségesebb 
esetekben szabad elhagyniuk otthonukat 
az új koronavírus-járvány megfékezése vé-
gett – jelentette be hétfő este Boris Johnson 
miniszterelnök. A hétfő esti adatok alapján 
az Egyesült Királyságban hétfőig 335-en 
haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Co-
vid-19 megbetegedésben, az azonosított 
fertőzöttek száma 6650. 

Az Egyesült Államokban is súlyos a 
helyzet: Donald Trump elnök elrendelte a 
Nemzeti Gárda bevetését a vírus által legin-
kább sújtott három tagállamban, Washing-
tonban, Kaliforniában és New Yorkban. A 
gárda tagjai gyógyászati segédeszközök és 

gyógyszerek kiosztásában, valamint mo-
bil orvosi rendelők és vírustesztet végző 
állomások felállításában segédkeznek. Az 
országban hétfőn 41 ezer 511 koronavírusos 
fertőzést diagnosztizáltak, és a fertőzés nyo-
mán kialakult betegségbe 499-en haltak 
bele. Moszkva első számú járványkórházá-
ban tegnapra meghalt a második koronaví-
rus-fertőzött beteg, egy 69 éves asszony, aki 
a Portugáliából hazatért lányától kapta el a 
Covid-19 betegséget. A boncolás megállapí-
totta, hogy a halált közvetlenül most sem a 
SARS-CoV-2 vírus, hanem végső stádiumba 
lépett rákbetegség okozta. Múlt héten egy 
másik fertőzött asszony vérrögleválás kö-
vetkeztében halt meg. A kedden kiadott 
orosz hivatalos adatok szerint a fertőzöttek 

száma egy nap alatt 57-tel, 495 főre nőtt. Az 
érintettek közül 290-en Moszkvában tartóz-
kodnak. Ukrajnában egy nap alatt 11-gyel, 
84-re emelkedett tegnapra az eddig meg-
erősített koronavírusos fertőzöttek száma, 
közülük hárman haltak bele a betegségbe, 
és egy beteg gyógyult meg. Mindeközben 
ismét megugrott a napi új koronavírusos 
esetek száma Kínában hétfőn, az új fertő-
zöttek többsége külföldről érkezett az or-
szágba. Hétfő éjfélig 78 új fertőzöttet diag-
nosztizáltak az ország szárazföldi részén. 
A közép-kínai Vuhan városában, ahonnan 
a vírus tavaly év végén terjedni kezdett, 
hétfőn egy újabb esetet regisztráltak, miu-
tán öt napon keresztül nem számoltak be 
egyetlen újabb fertőzöttről sem. 

A javulás jelei Olaszországban, London és Párizs szigorít
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