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Felfüggesztették a START-3
betartásának ellenőrzését
Május 1-jéig felfüggesztette az Egyesült 
Államok és Oroszország a nukleáris 
hadászati támadófegyverek csökken-
téséről megkötött START-3 egyezmény 
betartásának ellenőrzését a koronaví-
rus-fertőzés terjedése miatt – jelentette ki 
Daryl Kimball, a washingtoni székhelyű 
amerikai Fegyverzet-ellenőrzési Egye-
sület ügyvezető igazgatója szombaton a 
TASZSZ orosz hírügynökségnek. Kimball 
diplomáciai és törvényhozási forrásokra 
hivatkozva elmondta, hogy elmarad az 
egyezmény célkitűzéseinek megvalósí-
tására létrehozott kétoldalú konzultatív 
tanács márciusra tervezett ülése is. A 
START-3 jegyzőkönyve értelmében mind-
két aláíró fél évi 18 ellenőrzés elvégzésére 
jogosult, egyebek között az interkon-
tinentális rakétabázisokon, valamint 
a tengeralattjáró-kikötőkben és a légi 
támaszpontokon.

Távoztak a migránsok 
a görög–török határtól
Távoztak a görög–török határtól azok az 
Európába vágyó migránsok, akik Ankara 
február végi döntése nyomán érkeztek 
oda szerte Törökországból, ám feltorlód-
tak a török oldalon, miután a görög ha-
tárrendészek szigorúan felléptek ellenük, 
és lezárták előttük az utat – írta pénteken 
az Anadolu török állami hírügynökség. 
A szűkszavú jelentés szerint a migránsok 
egy része elvesztette a reményt, hogy 
Görögország megnyitja „kapuit”, ezért 
közölte a török Edirne tartomány beván-
dorlási hivatalának dolgozóival, hogy el 
akarja hagyni a térséget. A migránsok egy 
másik részét maguk a hatóságok győzték 
meg arról, hogy az új típusú koronaví-
rus-járvány miatt kockázatos, ha a határ-
nál maradnak. A távozni szándékozókat 
a kormányzói hivatal szervezésében 
buszokkal „vendégházakba” szállították.

Észak-Macedónia a NATO 30. tagja lett
Észak-Macedónia hivatalosan a NATO 
tagjává vált pénteken, miután Szkopje 
képviselői letétbe helyezték országuk 
csatlakozásának ratifi kációs okmányait 
a katonai-politikai szövetséget létrehozó 
washingtoni szerződés letéteményes 
állama, az Egyesült Államok kormányá-
nál – közölte a NATO. Észak-Macedónia 
az észak-atlanti szövetség 30. tagállama 
lett. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár 
Brüsszelben, internetes tájékoztatójában 
azt mondta, Észak-Macedónia a NATO 
családjának része lett, amely immár 
harminc nemzet és csaknem egymilliárd 
ember családja. Sztevo Pendarovszki 
északmacedón államfő a múlt héten alá-
írta a szükséges dokumentumokat, ezzel 
minden akadály elhárult a nyugat-balká-
ni ország NATO-csatlakozása elől.

Fekete nap volt a szombat, több mint 300 beteg egy nap alatt

Miközben lapzártánkig 40-re nőtt a koronavírus romániai halálos áldozatainak száma, 
a szombati bizonyult a legfeketébb napnak a járvány romániai kitörése óta: 11 személy 
halt bele a kórba. Az egyik halálos áldozat egy 39 éves, Ialomița megyei férfi , aki négy 
nappal ezelőtt hunyt el, és utólag mutatták ki a szervezetében a koronavírus-fertőzést. 
Egy másik egy 27 éves Botoşani megyei nő, aki cukorbetegségben szenvedett. Ő a 
járvány eddigi legfi atalabb romániai áldozata. Külföldön 12 román hunyt el a beteg-
ségben. A fertőzöttek száma tegnap délig 24 óra alatt 308 fővel nőtt, így már 1760 
koronavírusos pácienst tartottak nyilván. 169-en gyógyultak ki a kórból. Intézményes 
karanténban 8666-an, házi karanténban 132 641-en tartózkodtak. Eközben a kĳ árási 
korlátozás hatálybalépése óta több mint 33 400 ezer embert bírságoltak meg a korlá-
tozások megszegése miatt, a bírság összege meghaladja a 46 millió lejt.

AZ EGÉSZSÉGÜGY-MINISZTER SZERINT AKÁR TÍZEZERRE IS NŐHET A FERTŐZÖTTEK SZÁMA

Április közepén jöhet a csúcs
Először haladta meg a 300-at egy 
nap alatt az igazolt új koronaví-
rus-fertőzöttek száma Romániában 
tegnap. Eközben Nelu Tătaru egész-
ségügy-miniszter úgy véli: jövő hó-
nap közepén tetőzhet az országban a 
koronavírus-járvány.

 » BALOGH LEVENTE

Á prilis közepén vagy második felé-
ben érheti el a csúcspontját Romá-
niában a tüdőgyulladást okozó új 

koronavírus okozta járvány – jelentette ki 
a hétvégén Nelu Tătaru csütörtökön kine-
vezett egészségügy-miniszter. A tárcaveze-
tő szombaton este a Digi 24 hírtelevíziónak 
nyilatkozva úgy becsülte: ekkor várhatóan 
mintegy tízezer fertőzött lesz majd. Ez a 
szám azonban módosulhat annak fényé-
ben, hogy az emberek milyen mértékben 
tartják be a korlátozó intézkedéseket.

Tătaru szerint csupán napok kérdése, 
hogy Romániában elérje a kétezret a fertő-
zött személyek száma, és ezzel életbe lép-
jen a negyedik fázis. A miniszter elmondta, 
ezen forgatókönyv életbelépésekor előfor-
dulhat, hogy az enyhe tüneteket mutató 
fertőzötteket az otthonukban kezelik majd 
orvosi felügyelet mellett, lehetőség szerint 
önkéntesek bevetésével, míg a fertőzött, 
de ugyancsak enyhe tüneteket mutató 
vagy tünetmentes orvosokat berendelik a 
kórházakba a betegek ellátására.

Mindemellett azt is fontolgatják, hogy 
azon személyeket, akiknek házi karan-
ténba kell vonulniuk, de családjukban 65 
évnél idősebb személy is van, inkább ható-
sági karanténba helyezik. Ha a fertőzöttek 
száma meghaladja a kétezret, akkor a tesz-

telést is kiterjesztik minden kórházba utalt 
személyre és a teljes egészségügyi sze-
mélyzetre. Emellett bevonják a fertőzöttek 
kezelésébe azt a 36 kórházat is, amelynek 
támogató szerepet szánnak, ez mintegy 
nyolcezer ággyal növeli meg a fertőzöttek 
kezelését szolgáló helyek számát a jelenleg 
rendelkezésre álló 2000-2300-ról.

Azt is elmondta: eddig 200 000 külföl-
dön élő román állampolgár tért haza, és 
húsvétig további 200 000-et várnak. Úgy 
vélte, a hazatértek 10-20 százaléka lehet 
tünetmentes fertőzött. A miniszter még 
pénteken kijelentette: arra számít, hogy 
az eddigieknél nehezebb hetek következ-
nek a járvány leküzdésében, és ilyen kö-
rülmények között rendkívül fontos, hogy 
az egészségügyben dolgozók elsőbbséget 
élvezzenek a koronavírusteszteknél.

Eközben Alexandru Rafi la, a Román 
Mikrobiológiai Társaság elnöke tegnap 
úgy vélekedett: a fertőzöttek száma már 
ma elérheti a kétezret, ezért sürgősen meg 
kell szervezni a páciensek kórházon kívüli 
ápolását az egészségügy túlterhelődésé-
nek megelőzése érdekében.

Szombaton egyébként egy NATO-repü-
lőgéppel érkezett a második szállítmány or-
vosi eszköz Dél-Koreából Bukarestbe. Száz-
ezer védőöltözet is a szállítmány részét 
képezi. Hasonló szállítmányt fogadtak a 
román fővárosban két nappal korábban is. 

Klaus Johannis államfő és Ludovic Or-
ban miniszterelnök szombat délben meg-
látogatta azt a katonai járványkórházat, 
amelyet Bukarest mellett építettek fel az 
elmúlt napokban konténerekből és sát-
rakból. Azt tervezik, hogy a kevésbé súlyos 
eseteket fogják majd e kórházban kezelni. 
Johannis is kijelentette: arra készülnek, 
hogy az elkövetkező napokban növeked-
ni fog a fertőzések száma az országban. 
Hozzátette: a hatóságok felkészültek, de 
rendkívül fontosnak tartotta az állampol-
gárok hozzáállását. Kérte: mindenki kerül-
je a személyes találkozásokat, hogy együtt 
győzhessék le a járványt.

Országosan 184 egészségügyi dolgozó 
fertőződött meg az új koronavírussal, és 
két bukaresti orvos állapota válságos. Ők 
mindketten a belügyminisztérium kórhá-
zában dolgoztak. A kórház karanténba 
került azt követően, hogy egy Izraelből 
visszatért nyugalmazott rendőrtiszt – aki 
írásos nyilatkozatban tagadta le, hogy kül-
földön járt – megfertőzte a személyzet egy 
részét. Továbbra is a moldvai Suceaván 
a legsúlyosabb a helyzet, ahol a megyei 
kórházban több mint száz egészségügyi 
dolgozó és a betegek mintegy fele (149 
személy) fertőződött meg. Florin Filip pén-
teken kinevezett kórházigazgató a Digi 24 
hírtelevíziónak elmondta: a kórházi sze-
mélyzet mintegy felét kénytelenek nélkü-
lözni, mert a nem fertőzött orvosok és nő-
vérek egy része is karanténban van. 

Eközben Marcel Vela belügyminiszter 
rendeletet adott ki arról, hogy a sürgősségi 
helyzet idején szombaton és vasárnapon-
ként 17 és 21 órakor a belügyminisztérium 
gépkocsijai hangszóróikon a román him-
nusz első három szakaszát közvetítsék.Szemle. Klaus Johannis és Ludovic Orban ellátogatott az új katonai járványkórházba

E lhalaszthatja a júniusra tervezett ön-
kormányzati választásokat a koronaví-

rus-járvány: az Állandó Választási Hatóság 
(AEP) levélben fordult az állami vezetőkhöz, 
a megmérettetés későbbi időpontra való ki-
tűzését kérve. A Klaus Johannis államfőnek, 
Ludovic Orban miniszterelnöknek és a par-
lament házelnökeinek elküldött dokumen-
tumban a választási hatóság leszögezi: a 
koronavírus-világjárvány nyomán kialakult 
helyzet miatt a parlamenti pártok többsége 
által június 28-ára javasolt önkormányzati 
választás megtartása „szinte lehetetlen”.

Constantin Mitulețu-Buică, a válasz-
tási hatóság elnöke pénteken elmondta: 

az érintetteknek már egy törvénytervezet 
szövegét is elküldte, amelyben a jelenlegi 
választott helyi önkormányzati tisztségvi-
selők mandátumának meghosszabbítását 
javasolja. A levélben felhívja a fi gyelmet, 
hogy már eddig is több ország halasztotta 
el a választásokat a koronavírus-járvány 
miatt. „A Covid-19-járványnak számos ne-
gatív következménye van, az egész romá-
niai társadalmat negatívan érintette. Ilyen 
körülmények között az önkormányzati 
választás időben történő megrendezése 
szinte lehetetlenné vált, az év végén meg-
rendezendő parlamenti választások meg-
tartása pedig nagymértékben bizonytalan” 

– áll az AEP levelében. A Mitulețu-Buică ál-
tal javasolt törvénytervezet javasolja, hogy a 
helyi választott elöljárók mandátumát hosz-
szabbítsák meg a szükségállapot időtarta-
mára, az önkormányzati választásokat pedig 
a szükségállapot lejárta után legtöbb hat 
hónappal rendezzék meg. Az AEP vezetője 
emlékeztet: ahhoz, hogy a választás június 
28-án megtarthassák, április 13-áig el kel-
lene fogadni az ehhez szükséges rendelke-
zéseket, amire szerinte kevés az esély.

Ludovic Orban miniszterelnök pénteken 
kijelentette: a választás időpontjának témá-
jában egyeztetést kezdeményez a parlamenti 
pártokkal. Az önkormányzati választások 

időpontját a parlamenti pártok többsége jú-
nius 28-ára tűzné ki, az RMDSZ ugyanakkor 
a néhány héttel ezelőtti egyeztetések során 
még korábbi időpontot javasolt. 

A járvány terjedése nyomán azonban Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök már arról be-
szélt: ilyen körülmények között a lakosság 
egészségének és életének megóvása jelent 
prioritást, ezért az önkormányzati válasz-
tást októberre kell halasztani. Számos más 
párt – köztük az ellenzék fő erejének számí-
tó Szociáldemokrata Párt, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) és a Pro Románia 
– szintén az önkormányzati megmérettetés 
elhalasztása mellett foglalt állást. (B. L.)

Halasztaná az önkormányzati voksolást a választási hatóság

FO
RR

ÁS
: 

PR
ES

ID
EN

CY
.R

O




