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Ismét többen gyógyultak meg, mint ahány fertőzöttet azonosítottak

A szerdaival azonos nagyságrendű új koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap alatt: csü-
törtök délután egy óráig 24 óra alatt 198 személy szervezetében mutatták ki a kórokozót. 
Egy nappal korábban ez a szám 196 volt. Ezzel az összes fertőzött száma 17 585-re nőtt. 
A gyógyultak száma azonban jóval többel, 225 fővel gyarapodott, így már 10 581-en 
gyógyultak ki a kórból. A halottak száma lapzártánkig 1151-re nőtt. Az elvégzett tesztek 
száma 342 466-ra nőtt. Intenzív osztályon 203 személyt ápoltak. Hatósági karanténban 
9800-an, otthoni elkülönítésben 39 614-en tartózkodtak. A rendőrség 24 óra alatt 148 
esetben rótt ki bírságot a veszélyhelyzet idején érvényes rendelkezések megsértéséért, 
összesen 104 950 lejes összegben. Emellett három esetben tettek feljelentést a járvány 
leküzdésének meghiúsítása miatt. A külföldön élő románok közül 3026 esetében diag-
nosztizálták a vírust, közülük 105-en meghaltak.

 » RÖVIDEN

„Korona-visszaéléseket” vizsgál a DNA
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) 33 esetben indított nyomozást 
bűncselekmény gyanúja miatt a szükség-
állapot idején a koronavírus-járványhoz 
kapcsolódó ügyekben – jelentette be 
csütörtökön Crin Nicu Bologa, a DNA 
főügyésze. Az esetek nagy részében 
egészségügyi felszerelésekhez kapcso-
lódó közbeszerzésekről, illetve az ezek 
során elkövetett csalásokról van szó, de a 
nyomozások karanténhelyszínek kijelölé-
sét és nem megfelelő minőségű maszkok 
beszerzését is érintik. Az okozott kár 
összege több százmillió lej, és magas 
beosztású személyek is az ügyészség 
célkeresztjébe kerültek.

Felszámolja a tranzitzónákat
Magyarország
A magyar kormány felszámolja a tran-
zitzónákat, csak az ország határain kívül, 
külképviseleteken lehet menekültügyi 
kérelmet benyújtani – mondta a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter csütör-
töki online sajtótájékoztatóján. Gulyás 
Gergely közölte: az intézkedés végrehaj-
tása folyamatban van, négy ember, aki 
idegenrendészeti őrizetben volt, abban is 
marad, 280 embert pedig menekültügyi 
befogadóállomásra visznek. Közölte: a 
tranzitzóna olyan megoldás volt, amely 
megvédte Magyarország határait, és 
sajnálatos az Európai Bíróság ez ügyben 
hozott ítélete. Mivel Magyarország köte-
les betartani az ítéletet, nem tehet mást, 
mint hogy megszünteti a tranzitzónákat 
– mondta.

Már nagyon régóta jelen van
a vírus Olaszországban
A milánói Poliklinika kórház kutatói 
vérminták elemzéséből kimutatták, 
hogy az új koronavírus már jelen volt 
Olaszországban a február 21-i első igazolt 
megbetegedés előtt. A szakemberek 
olyan véradók véletlenszerűen kivá-
lasztott mintáit elemezték, akik nem 
mutattak semmilyen tünetet az első olasz 
megbetegedés felbukkanása előtt. A 
kutatók a kórház 800 donorának február 
8. és április 24. közötti, szúrópróbasze-
rűen kiválasztott mintáit vizsgálták. 
Az intézményben évente több mint 40 
ezer véradó fordul meg. A donorok 4,6 
százalékánál találtak az új koronavírus 
elleni antitesteket  a járvány kezdetének 
idejéből. A kutatók szerint 20 tünetmen-
tes vírushordozó közül egynél alakult 
ki immunitás, ami „világosan mutatja, 
hogy a tömeges immunitás még nagyon 
távoli”. Ez az arány azóta hét százalékra 
emelkedett április elejére, amikor Olasz-
országban a tetőfokán volt a járvány.

A Fehér Ház „ártalmas
tevékenységgel” vádolja Kínát
Ártalmas tevékenységgel vádolja Kínát az 
amerikai Fehér Ház szerda este nyilvá-
nosságra került jelentése. A 20 oldalas 
dokumentum nem jelez elmozdulást a 
jelenlegi amerikai kormányzat Kínával 
kapcsolatos politikájában. A jelentés a 
tisztségviselő szerint inkább összefog-
lalja az amerikai álláspontot, legyen szó 
Kína Washington szerint „ragadozó” 
gazdaságpolitikájáról, katonai fejlesz-
téseiről, dezinformációs kampányairól, 
vagy az emberi jogi kérdésekben képvi-
selt álláspontjáról. A jelentés – utalva az 
amerikai–kínai diplomáciai kapcsolatok 
felvételére – leszögezi, hogy több mint 40 
év múltán nyilvánvalóvá vált, „a korábbi 
amerikai megközelítés alábecsülte a 
Kínai Kommunista Párt elszántságát a 
gazdasági és politikai reformok kikény-
szerítésére Kínában”.

 » B. L.

M integy 1,1 millió hátrányos helyzetű 
személy kap ingyenesen maszkot, a 

kormány 150 millió lejt utal ki erre a célra 
– jelentette be a csütörtök délután, a kor-
mányülés elején Ludovic Orban miniszter-
elnök. A kormányfő megjegyezte: a parla-
ment „bonyolulttá tette” az akciót azzal, 
hogy szerdán módosította a veszélyhelyzet 
idején érvényes intézkedésekről szóló sür-
gősségi kormányrendeletet, mivel erede-
tileg a munkaügyi minisztérium feladata 
lett volna az akció lebonyolítása a postán 
keresztül, a parlament viszont az egész-

ségügyi tárcára bízta a feladatot. Nelu Tă-
taru egészségügy-miniszter közölte: ehhez 
szükséges a tárca költségvetésének kiegé-
szítése. Orban szerint a minisztérium 150 
millió lejt kap erre a célra. Hozzátette: az 
önkormányzatoktól várják a jogosultak szá-
mának közlését. Orban amúgy még szerda 
este egy televíziós műsorban arról beszélt: 
június 1-jétől kinyithatnak a teraszok, és a 
szabadtéri előadásokat is engedélyezhetik.

Egyébként kiderült: nem mindenki-
nek és nem minden esetben kötelező a 
maszkviselés zárt nyilvános terekben. Ez 
az egészségügyi és a belügyi tárca által a 
veszélyhelyzet idejére érvényes rendelke-

zéseket tartalmazó, közösen kiadott ren-
deletben szerepel.

Bár az alapvető elvárás az, hogy zárt 
nyilvános terekben, boltokban, tömeg-
közlekedési eszközökön és a munkahe-
lyeken mindenki maszkot viseljen – en-
nek az elmulasztása 500-tól 2500 lejig 
terjedő bírsággal büntethető –, kivételek 
is vannak. Ha például egy irodában csak 
egy alkalmazott tartózkodik, akkor nem kö-
telező a maszk. Ha többen vannak, akkor 
sem feltétlenül, ebben az esetben azonban 
kétméteres távolságnak kell lennie a mun-
katársak között, a helyiséget legalább ké-
tóránként szellőztetni kell, és a fertőtlenítés 
is kötelező.

Azoknak sem kötelező a maszk, akik 
légúti betegségekben szenvednek. Szintén 
mentesülnek a maszkviselés kötelezettsé-
ge alól, akik intenzív fi zikai munkát végez-
nek, illetve magas hőfokon, illetve magas 
páratartalmú környezetben dolgoznak. A 
tévébemondók és vendégeik is maszk nél-
kül tartózkodhatnak a stúdióban, de há-
romméteres távolságnak kell lennie közöt-
tük. A nyilvános események szónokaira is 
ugyanez érvényes. Az iskolákba visszatérő 
diákoknak sem kell maszkot viselniük óra 
közben, ha megfelelő közöttük a távolság, 
és az öt év alatti gyerekekre sem kell masz-
kot adni.

Ingyenmaszkot ad a kormány 1,1 millió embernek

A KOMÁNYFŐ KIÁLLT A MAGYARELLENES KIROHANÁS MIATT MEGBÍRSÁGOLT IOHANNIS MELLETT

Orban: Romániát „védte” az elnök

Egy követ fújnak. Orban is felsorakozott főnöke mellé a magyarellenes uszításban

Nem lát kivetnivalót Ludovic Orban 
Klaus Iohannis államfő magyar-
ellenes uszításában, sőt az elnök 
retorikáját átvéve ő is a magyarokat 
és Magyarországot ócsárolva bírálta 
a szociáldemokratákat.

 » BALOGH LEVENTE

L udovic Orban miniszterelnök is be-
leállt a soviniszta, magyarellenes 
uszító kommunikációba, védelmébe 

véve a gyűlöletbeszéd miatt szerdán meg-
bírságolt Klaus Iohannis államfőt. Orban 
szerdán este az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács (CNCD) által Iohannisra 
a magyarellenes uszítás miatt kirótt ötezer 
lejes bírság kapcsán azt mondta: megdöb-
bentette a CNCD döntése. A miniszterel-
nök szerint „egy PSD–RMDSZ-többség” 
olyan határozatot hozott, „amelynek nincs 
köze a törvényhez és a diszkrimináció 
szankciórendszeréhez”. A kormányfő sze-
rint az államfő „egy tisztán politikai döntés 
áldozata lett”, amely rávilágít arra, hogy a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) által uralt 
intézmények alkotmány- és törvényelle-
nes döntéseket hoznak. „Románia elnöke 
gyakorlatilag nem azért kapott bírságot, 
mert diszkriminációt követett volna el, 
hanem mert az alaptörvény szellemében 
járt el, és egy alkotmányos elvet védett. 
Illetve mert leleplezte a PSD állandó cin-
kosságról szóló politikáját, hiszen a PSD 
az RMDSZ támogatásának megszerzése 
érdekében elfogadhatatlan kompromisz-
szumokat kötött, és olyan jogszabályokat 
szavazott meg, amelyek mindenütt kötele-
zővé tették volna a kisebbségek nyelvének 
használatát, ugyanakkor megengedte az 
úgynevezett Székelyföld autonómiájáról 
szóló törvénytervezet hallgatólagos elfo-
gadását” – mondta fel ő is a Iohannis által 
megfogalmazott, uszító formulákat. 

Hozzátette, a PSD az elmúlt három évben 
több ízben is bebizonyította, hogy „nem az 
ország érdekeit védi”, és bármilyen komp-
romisszumra képes a hatalmon maradás 
érdekében. „A PSD nem védi Románia 
érdekeit: hatalma megőrzése érdekében 
képes bármilyen, az ország érdekeivel el-
lentétes kompromisszumra. Hogyan más-
ként lehetne értékelni azt, hogy Románia 
felvételekor a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) engedett 
a (magyar) nyomásnak, és az ország szuve-
renitását sértő, a diplomáciával semmilyen 
kapcsolatban nem álló feltételeket teljesí-
tett azzal az ürüggyel, hogy ezzel megelőzi 
a román tagfelvételi kérés megvétózását?” 
– mondta, arra utalva, hogy a magyar kor-
mány a helyi hatóságok által felszámolt 
marosvásárhelyi római katolikus gimnázi-
um újralapítását szabta feltételül a román 
OECD-tagság támogatásához.

Orban szerint a PSD arról is – a nyilvá-
nosság elől eltitkolt, csak a magyar tiszt-

ségviselők nyilatkozatai révén kitudódott 
– megállapodást kötött, hogy a Fekete-ten-
ger térségében található teljes földgáz-
mennyiséget egy „szomszédos ország” 
(Magyarország) vásárolja fel, „mintha ez-
zel az erőforrással nem Románia, hanem 
valamely más ország rendelkezne”.

Orban után a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) több más politikusa is támadta a 
CNCD-t. Raluca Turca, az alakulat első 
alelnöke és Florin Roman képviselőházi 
frakcióvezető is a PSD és az RMDSZ „báb-
jának” nevezte az intézményt.

 Mint megírtuk, a CNCD szerdán 6:1-es 
szavazataránnyal gyűlöletbeszédnek nyil-
vánította, hogy Iohannis magyar nyelvű 
köszöntéssel gúnyolódott, és Erdély kiáru-
sításával vádolta meg szociáldemokrata 
ellenfeleit. A bukaresti elnöki hivatalnak 
otthont adó Cotroceni-palota még szerdán 
közölte: az államfő megfellebbezi a dön-
tést a közigazgatási bíróságon, mivel azt 
„mélységesen politikai jellegűnek” tartja.
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