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Több teszt után enyhén nőtt a fertőzöttek száma

Hússzal több új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt tegnap délután egy 
óráig, mint egy nappal korábban: 145 személy szervezetében mutatták ki a kórokozót. 
Ezzel az igazolt fertőzések száma 20 749-re nőtt. A gyógyultak száma ezúttal alacso-
nyabb volt, mint az új fertőzötteké: 84-en hagyhatták el a kórházat, így 14 910-re nőtt a 
gyógyultak száma. Lapzártánkig 1353-an haltak meg a kór miatt. Intenzív osztályon 152 
beteget ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 511 295 – hétfőn 506 115 volt. Hatósági 
karanténban 2120, házi elkülönítésben 96 398 személy tartózkodott. A rendőrség 120 
esetben szabott ki bírságot a veszélyhelyzet idején érvényes rendelkezések megsérté-
se miatt, összesen 141 500 lej értékben. Emellett két esetben tett feljelentést a járvány 
elleni küzdelem meghiúsítása miatt.

 » RÖVIDEN

Nem került szabadlábra Liviu Dragnea
Megalapozatlannak minősítette és 
elutasította a bukaresti törvényszék Liviu 
Dragnea keresetét, amelyben szabadon 
bocsátását kérte arra hivatkozva, hogy 
törvénytelenül tartják fogva. A döntés 
nem jogerős, megfellebbezhető. Liviu 
Dragnea a habeas corpus jogelvére hivat-
kozva nyújtott be a végrehajtás fogana-
tosítása elleni kifogást. A habeas corpus 
jogelvét először az angol parlament 
fogadta el 1679-ben. A jogelv garantálja, 
hogy törvényes vád vagy bírósági ítélet 
hiányában csak rövid időre lehessen 
a személyt megfosztani szabadságá-
tól. A volt PSD-elnök ügyvédei szerint 
Liviu Dragneát törvénytelenül tartják a 
börtönben, mivel a legfelsőbb bíróság 
háromtagú bírói testülete, amely Dragne-
át elítélte, nem korrupciós ügyekre volt 
szakosodva. Az ügyvédek ennek kapcsán 
egy 2019-es alkotmánybírósági döntésre 
hivatkoznak.

Megjelent a bíróság előtt
a Floyd halálát előidéző rendőr
Először jelent meg a minneapolisi bíró-
ság előtt a George Floyd halálát erősza-
kos fellépésével előidéző volt rendőr, 
Derek Chauvin. A 44 éves volt rendőr, 
akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság 
elé, egy különlegesen szigorú fegyházból 
a tárgyalóteremben kivetített képernyőn 
válaszolt Jeannice Reding megyei bíró 
kérdéseire. A nagyon rövid ideig tartó 
meghallgatás során a bírónő megállapí-
totta az óvadék végleges összegét. Vagy 1 
millió 250 ezer dollár, s ennek kifi zetése 
esetén Chauvin feltételek nélkül szabad-
lábon védekezhet, vagy a múlt héten 
már megállapított 1 millió dollár, ekkor 
viszont az exrendőrnek el kell fogad-
nia bizonyos feltételeket. Chauvin és 
ügyvédje, Eric Nelson az 1 millió dolláros 
óvadékot és az ezzel járó feltételeket 
fogadta el. Ezek között szerepel, hogy a 
volt rendőr nem hagyhatja el Minnesota 
állam területét, nem léphet kapcsolat-
ba Floyd családjával, és le kell adnia a 
lőfegyverét.

A KMKSZ nem elégedett
a kárpátaljai közigazgatás tervével
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) bírálta az ukrán kormány-
nak a napokban nyilvánosságra hozott 
tervezetét Kárpátalja megye új közigaz-
gatási felosztásáról. A KMKSZ tegnap 
hangsúlyozta: a járások kialakításával 
kapcsolatban támogatja, hogy egy Be-
regszász központú járást hozzanak létre. 
Ugyanakkor felhívja a fi gyelmet arra, 
hogy a tervezett új járási rendszer hátrá-
nyosan érinti a kárpátaljai magyarságot, 
mivel a magyar nemzetiségűek százalé-
kos aránya az új járásokban jelentősen 
csökken. Így például, a beregszászi járás-
ban az eddigi 75 százalékról 43 százalék-
ra, az ungváriban 33-ról 13 százalékra, a 
munkácsiban pedig 12-ről 4 százalékra 
csökken a magyarság részaránya.

Több mint 3 millió életet menthetett
meg a bezárkózás Európában
A koronavírus-járvány megállítására 
elrendelt korlátozások Európában több 
mint 3 millió életet mentettek meg a 
brit Imperial College London kutatócso-
portjának becslése szerint. A tudósok 
elmondták, hogy „az áldozatok száma 
óriási lett volna” a kijárási korlátozások 
és a bezárások nélkül. Az Egészségügyi 
Világszervezet illetékesei a legújabb ku-
tatási adatokat összegezve arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a tünetmentes 
fertőzöttek nem játszanak jelentős szere-
pet a Covid-19-járvány terjesztésében.

Választási szövetséget hozna létre a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) a Liberálisok és 

Demokraták Szövetségével (ALDE) és a Pro 
Romániával – jelentette be Marcel Ciolacu, 
a PSD ügyvivő elnöke. Ciolacu hétfőn este a 
B1 TV műsorában elmondta: tárgyalásokat 
folytat Călin Popescu Tăriceanuval, az ALDE 
elnökével, valamint Victor Pontával, a Pro 
Románia párt vezetőjével annak érdekében, 
hogy választási szövetséget hozzanak létre 
a helyhatósági választásokra. „Tárgyalok 

ez ügyben Tăriceanu úrral is, Victor Ponta 
úrral is, és nem csak Bukaresttel kapcsolat-
ban” – mondta Ciolacu. Azt is közölte: a két 
pártelnökkel közösen bizalmatlansági indít-
vány benyújtását fontolgatják, de ez nem fog 
megtörténni mindaddig, amíg Romániában 
veszélyhelyzet van. A PSD és az ALDE közöt-
ti együttműködés nem lenne premier, hiszen 
2016-ban a párt közösen alakított kormányt, 
a koalíciót pedig tavaly mondta fel Călin 
Popescu-Tăriceanu, amikor az igazságügyi 

rendszer módosítására irányuló próbálkozá-
sok miatt a kormány népszerűsége vészesen 
megroppant.

Victor Ponta, a Pro Románia elnöke pedig 
korábban a PSD elnöke és a párt színeiben 
miniszterelnök is volt, de a Liviu Dragnea 
korábbi pártelnökkel kialakult nézeteltéré-
sek miatt elhagyni kényszerült a pártot, és 
a korábbi PSD-vezetéssel elégedetlen szo-
ciáldemokrata politikusok egy csoportjával 
létrehozta jelenlegi pártját. (B. L.)

Választási szövetségre hajtanak a szociáldemokraták

KINYITHATNAK A MAGÁNÓVODÁK, A PLÁZÁK ÉS A STRANDOK KÜLTÉRI MEDENCÉI

Lazításokkal marad a veszélyhelyzet

„Beúsznak” a lazítások. Jövő héttől megnyithatják a strandok kültéri medencéit

A járványhelyzet miatt továbbra is 
indokolt a jövő hét elején lejáró ve-
szélyhelyzet meghosszabbítása, de 
folytatódnak a lazítások – jelentette 
be tegnap Klaus Iohannis államfő.

 » BALOGH LEVENTE

K evesebb megszorítással, de június 
15. utánra is ki kell terjeszteni a ve-
szélyhelyzetet a koronavírus-járvány 

leküzdése érdekében – jelentette ki tegnap 
Klaus Iohannis államfő, miután Ludovic 
Orban miniszterelnökkel és a kormány 
több tagjával egyeztetett. Az elnök közölte, 
miután az utóbbi időben az új megbetege-
dések száma nem csökkent, de nem is nőtt 
jelentősen, lehetséges a lazítások folyta-
tása. Ennek értelmében június 15. után is-
mét kinyithatnak a bevásárlóközpontok, a 
bennük működő vendéglők és a játszóhá-
zak azonban nem. Emellett lehetővé teszik 
a magánjellegű rendezvények, összejöve-
telek megtartását is, azonban zárt térben 
legtöbb 20, nyílt térben pedig legtöbb 50 fő 
részvételével.

Megnyithatnak a magánbölcsődék és 
-óvodák is. Ismét fogadhatnak vendége-
ket az edzőtermek is, de csakis a szigorú 
távolságtartás alkalmazásával. Használat-
ba vehetik az emberek a strandok kültéri 
medencéit is a különleges egészségügyi 
szabályok betartásával, amelyeket a na-
pokban dolgoznak ki az illetékesek.

A házi elkülönítés esetében is módo-
sítanak: ha valaki olyan országból érke-
zik, ahol alacsony az új megbetegedések 
száma az elmúlt 14 napban egy millió 
főre vetítve öt alatt van, enyhülnek az 
elkülönítés szabályai. „Mivel nem csök-
kent jelentősen az új esetek száma, to-
vábbra is 150 körüli az intenzív osztályon 
ápoltak száma, indokolt a veszélyhelyzet 
meghosszabbítása. Kevesebb lesz a meg-
szorítás, de nem folytathatjuk nélküle” 
– szögezte le Iohannis, aki továbbra is 
fontosnak nevezte a távolságtartást, a 
beltéri maszkviselést és a zsúfolt helyszí-
nek elkerülését. Az államfő zárásként a 
parlamenthez fordult, felelősségre intve 
a honatyákat, és a kormány támogatá-
sát kérve. Szerinte ugyanis a kormány a 
lehető legjobb megoldásokat alkalmazta 
eddig, így sikerült megakadályozni a jár-
vány elterjedését.

Mint ismeretes, az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) és a Pro Románia 
már jelezte, hogy nem támogatja a 30 
napra meghirdetett, jövő hét elején lejá-
ró veszélyhelyzet meghosszabbítását. Azt 
ugyanis az Országos Katasztrófavédelmi 
Bizottság hirdeti ugyan meg, de a parla-
mentnek is jóvá kell hagynia, márpedig a 
törvényhozás ellenzéki többségű.

Iohannis egyébként nem említette a ven-
déglők belső tereinek megnyitását a lazítá-
sok között, amiről pedig a vendéglátósok 
és a kormány közötti korábbi egyeztetése-
ken szó volt. Meg nem erősített értesülések 
szerint a nyitást akár július elsejéig is ha-
laszthatja a kormány.

Különben még hétfőn este Raed Arafat 
katasztrófavédelemért felelős belügyi ál-
lamtitkár arról beszélt: a járványhelyzet 
miatt június 15-e után még nem térhetünk 
vissza a normális élethez. Arafat a román 
közszolgálati televízióban elmondta: bár 
ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, még 
mindig nem sikerült stabilizálni, több me-
gyében is vannak újabb gócpontok, így az-
tán ahelyett, hogy folyamatosan csökkent 
volna a fertőzöttek száma, még növekedés 
is tapasztalható volt. Kijelentette: ha felol-
danának minden korlátozást, a fertőzések 
robbanásszerű növekedésére lehetne szá-
mítani. Hozzátette, a hét végére kialakuló 
helyzettől függ az, milyen lazítások vár-
hatóak hétfőtől. Ugyanakkor kijelentette: 
ha teljesen feloldanának minden korláto-
zást, ő akkor sem menne színházba vagy 
moziba, mivel szerinte a veszély még nem 

múlt el. Hozzátette: Románia nem alkal-
mazott keményebb intézkedéseket a jár-
vány megfékezésére, mint más országok, 
csak korábban vezette be őket. Arafat ez-
zel csatlakozott Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszterhez, aki még vasárnap este arról 
beszélt: arra számít, hogy meghosszabbít-
ják a 15-én lejáró, 30 napra meghirdetett 
veszélyhelyzetet, mivel a járványhelyzet 
ezt teszi indokolttá.

Eközben újabb gócpontot találtak a slati-
nai sürgősségi kórház plasztikai sebészeti 
osztályán. Itt négy páciens és a személyzet 
négy tagja – két asszisztens és két ápo-
ló – kapta el a fertőzést. Jászvásáron egy 
nyolcadikos diák és több családtagja kap-
ta el a vírust. A diák két napig részt vett a 
képességfelmérő iskolai felkészítőjén, így 
most az osztálytársait is tesztelik. Hasonló 
a helyzet a Suceava megyei Gura Humo-
ruluiban élő tizenkettedikes diáklánnyal: 
hétfőn diagnosztizálták nála a vírust, ezért 
a gimnáziumban, ahol tanul, leállították 
a felkészítőket. Tegnap délután az is kide-
rült, hogy a Fan Courier nevű futárszolgá-
lat Ilfov megyei logisztikai központjában 
24 alkalmazott is elkapta a fertőzést.
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