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Napok óta számottevően nő a fertőzöttek száma

Ismét 300 fölé ugrott tegnap az új típusú koronavírusos megbetegedések napi száma 
az országban; legutóbb május 9-én jegyeztek háromszáz fölötti értéket. A stratégiai 
kommunikációs törzs adatai szerint az elmúlt 24 órában 320 új megbetegedést és 16 
halálesetet regisztráltak, miközben 84 személy hagyta el gyógyultan a kórházat. A hiva-

talos adatok azt jelzik, hogy immár hatodik napja növekszik az újonnan diagnosztizált 
fertőzések száma (szombaton 275, pénteken 222 új esetet diagnosztizáltak): a tegnapi 
320-as szám már negyedik napja nagyobb, mint az előző 30 nap átlaga, ráadásul sok-
kal, 74 százalékkal magasabb. Megugrott az elhalálozások száma is: míg több mint két 
héten át 10 körül volt a napi halálesetek száma, szombaton 14-et, tegnap pedig már 16-
ot jelentettek. A hét során folyamatosan nőtt az aktív esetek száma is: míg hétfőn 4444 
fertőzöttet kezeltek, tegnapra 4870-re emelkedett a számuk. A legfrissebb hivatalos 
adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus romániai megjelenése, február 26. óta 21 999-en fer-
tőződtek meg az országban. Közülük 15 719-en meggyógyultak, 1410-en pedig meghal-
tak. A jelenleg ápolt 4870 fertőzött közül 165-en vannak intenzív osztályon.
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M iközben a román kormány arra ké-
szül, hogy meghosszabbítja a korona-

vírus-járvány miatt egy hónappal ezelőtt 
foganatosított, holnap lejáró veszélyhely-
zetet, Marcel Ciolacu, az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) elnöke azzal vádolja 
az Orban-kabinetet, hogy mesterségesen 
emeli az új fertőzöttek számát. A bukaresti 
képviselőház elnöki tisztségét is betöltő po-
litikus a hétvégén úgy nyilatkozott, szerinte 
a jobbközép román kormány politikai érde-
keinek megfelelően módosítja a Covid-19-cel 

diagnosztizált fertőzöttek számát. Ciolacu az 
Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, számára 
feltűnő, hogy miután alakulata közölte, ala-
posan megfontolja, támogassa-e, vagy sem 
a parlamentben a veszélyhelyzet meghosz-
szabbítását, hirtelen „berobbant” a megbe-
tegedések száma. Ciolacu szerint a kormány 
beavatkozott a koronavírus-tesztelési folya-
matba. A PSD azt szeretné, ha nem a veszély-
helyzetet hosszabbítanák meg, hanem 15 na-
pos átmeneti időszakot foganatosítanának a 
normális életvitelhez való visszatérésig.

Ludovic Orban miniszterelnök szomba-
ton előrebocsátotta, kormánya kérni fogja 

a veszélyhelyzet 30 nappal való meghosz-
szabbítását, reményét fejezve ki, hogy 
a parlamentben lesz egy olyan többség, 
amely megérti ennek szükségességét. „Kér-
ni fogjuk a veszélyhelyzet 30 napos meg-
hosszabbítását. Bízom benne, hogy a par-
lamentben lesz egy olyan többség, amely 
megérti a veszélyhelyzet meghosszabbí-
tásának szükségességét, és azt is, hogy 
nem kockáztathatják a romániaiak életét 
és egészségét csak azért, hogy politikai és 
választási előnyhöz jussanak” – jelentette 
ki Orban. Kérdésre válaszolva leszögezte, 
nem tárgyalt a szociáldemokratákkal er-

ről a kérdésről. Különben a ma életbe lépő 
enyhítések keretében engedélyezik a nagy 
bevásárlóközpontok, a kültéri medencék, 
de a mozik és a plázák játszóterei, valamint 
beltéri vendéglátóhelyei maradnak. Monica 
Anisie oktatási miniszter tegnap elmondta, 
az óvodák és bölcsődék – beleértve az álla-
mi és a magánkézben lévő intézményeket 
– csak azután nyithatják ki kapuikat, hogy 
közzéteszik a kötelező óvintézkedéseket 
tartalmazó tárcaközi rendelkezéseket. To-
vábbra is kötelező a védőmaszk viselése a 
tömegközlekedési járműveken és minden 
nyilvános zárt térben.

Manipulálják a fertőzöttek számára vonatkozó adatokat a PSD szerint

MÁTÓL NEM KÜLDIK ELKÜLÖNÍTŐBE A MAGYARORSZÁGRÓL ÉRKEZŐ ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROKAT SEM

Karanténmentessé vált a beutazás

Várhatóan ismét megnövekszik a forgalom az ország nyugati határátkelőinél

Jóváhagyta az országos katasztró-
favédelmi felügyelőség azoknak 
az európai országoknak a listáját, 
ahonnan június 15-étől intéz-
ményes karantén vagy lakhelyi 
elkülönítés nélkül utazhatnak be a 
román állampolgárok. A Magyaror-
szágról érkezőknek sem kell mától 
hétfőtől vesztegzárba vonulniuk, a 
visszaútjukat azonban ajánlott jól 
megtervezniük.
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N em küldik már kéthetes otthoni 
vagy hatósági elkülönítőbe mától 
azokat a tünetmentes utasokat, akik 

abból a 17 európai országból – közöttük 
Magyarországról – érkeznek Romániába, 
amelyekben az utóbbi időben alacsony 
volt az újonnan észlelt koronavírus-fertő-
zések aránya. Az Országos Közegészség-
ügyi Igazgatóság (INSP) ajánlása alapján 
az érintett országok a következők: Auszt-
ria, Bulgária, Csehország, Ciprus, Horvát-
ország, Svájc, Németország, Görögország, 
Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvá-
nia, Málta, Norvégia, Szlovákia, Szlovénia 
és Magyarország. A katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség határozata értelmében a listát 
hetente, minden hétfő délután 4 óráig fris-
síti a közegészségügy, amely ugyanakkor 
fi gyelemmel követi a listán szereplő orszá-
gok járványügyi helyzetét is, és amennyi-
ben visszaesést tapasztal valamelyiknél, 
a listáról való levételt fogja javasolni a bi-
zottságnak. Marcel Vela belügyminiszter 
szombaton közölte, az enyhítés azokra az 
állampolgárokra vonatkozik, akik június 
15-étől utaznak ezekből az országokból 
Romániába, és tünetmentesek. A beutazás 
történhet közúton, vasúton, repülőgéppel 
vagy hajóval.

Megjegyzendő: a Ludovic Orban mi-
niszterelnök irányította országos kataszt-
rófavédelmi felügyelőség által szombaton 
kibocsátott határozat egyetlen helyen sem 
pontosítja, hogy az enyhítés kizárólag ro-
mán állampolgárokra vonatkozik, mind-
végig „személyeket” emleget. Alexandra 
Găvan, a román határrendőrség szóvivője 
az MTI érdeklődésére ugyanakkor közölte: 
továbbra sem léphetnek be Romániába 
külföldi állampolgárok az ingázók, átuta-
zók, törvényhozók, diplomaták, reziden-
sek és családtagjaik kivételével. A külföl-
diekkel szemben alkalmazott beutazási 
korlátozásokat a március közepén meghir-
detett rendkívüli állapot idején vezették be 
a hatóságok. A tilalmat a veszélyhelyzetről 

szóló, május 18-án elfogadott, 394-es szá-
mú kormányhatározat is megerősítette. 
Arról is döntött a bukaresti operatív törzs, 
hogy június 15-étől újraindulhatnak a me-
netrend szerinti repülőjáratok Románia és 
Ausztria, Németország, illetve Svájc között. 
A „zöldlistán” szereplő másik 14 országgal 
szemben eddig sem volt már érvényben a 
polgári légi közlekedésre vonatkozó hiva-
talos tiltás.

Karanténmentesen lehet beutazni tehát 
Magyarországról is, ahol az elmúlt idő-
szakban folyamatosan csökkent a fertő-
zöttek száma. Jelen pillanatban azonban 
még hatósági házi vesztegzárra kötelesek 
azok, akik Romániából utaznak be Ma-
gyarországra, Románia ugyanis egyelőre 
nem teljesíti a bevezetett kritériumot: eh-
hez a csaknem húszmilliós országban száz 
alá kellene csökkennie a napi esetszám 
utóbbi kétheti átlagának, márpedig a napi 
új fertőzések száma az utóbbi három na-
pon jóval meghaladta a kétszázat. Tehát a 

Romániába érkezőknek azt is fi gyelembe 
kell venniük a Magyarországra való eset-
leges visszaútjuk tervezése esetén, hogy 
ott kéthetes karanténba kell vonulniuk. 
A magyar és a román kormány megálla-
podása értelmében a két ország azon ál-
lampolgárai, akiknek a határtól számított 
30-30 kilométeres távolságon belül van 
bejelentett lakcíme, illetve munkahelye, 
vagy egészségügyi ellátási céllal érkez-
nek, nem karanténkötelesek. Ugyanakkor 
a tranzitlehetőségek május 20-ától bővül-
tek a személyautókkal, autóbuszokkal és a 
kisbuszokkal szállított azon román állam-
polgárok részére, akik a budapesti Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtérről repülővel 
utaznak tovább, vagy Magyarországra ér-
kezik a repülőgépük, és hazautazási céllal 
közlekednek. Nem kell házi karanténba 
vonulnia Magyarországon annak a román 
állampolgárnak sem, aki a nemzetközi jog 
alapján kiváltságokkal és mentességekkel 
rendelkezik.
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 » RÖVIDEN

Bányászjárás: Ludovic Orban
felelősségre vonást követel
Felhívást intézett az ügyészekhez és bí-
rákhoz Ludovic Orban kormányfő, hogy 
derítsék ki az igazságot az 1990. június 
13–15-ei bukaresti bányászjárás ügyé-
ben, mert annak bűnügyi dossziéja még 
mindig nincs lezárva. A miniszterelnök 
szombaton, a 30 évvel ezelőtti véres ese-
mények évfordulóján felidézte: június 13-
án a Ion Iliescu vezette posztkommunista 
rezsim úgy döntött, hogy „nevetséges 
színjáték nyomán” először a rendfenn-
tartó erők, majd a bányászok segítségét 
kéri a fi atalok, értelmiségiek, az antikom-
munista meggyőződésű és szabadságot 
hirdető emberek eltiportatására. „Ezután 
gyilkosságok, hihetetlen brutalitású 
jelenetek, ügyészi eljárások következtek, 
ártatlan fi atalokat vertek össze vagy a 
bányászok, vagy a rendfenntartó erők” – 
jelentette ki a miniszterelnök a bukaresti 
Egyetem téren tartott megemlékezésen. 
Sérelmezte, hogy a bányászjárás kapcsán 
a vétkeseket a mai napig nem büntették 
meg, ezért felszólította az ügyészeket 
és bírákat, legalább most derítsék ki az 
igazságot, büntessék meg a vétkeseket.

Igen a mandátumhosszabbításra
A kisebbségben kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) tartózkodása mellett 
elfogadta a bukaresti szenátus pénteken 
az önkormányzati tisztségviselők mandá-
tumát meghosszabbító törvénytervezetet. 
A jogszabály november elsejéig hosszab-
bítaná meg a polgármesterek, megyei 
tanácselnökök és önkormányzati képvi-
selők mandátumát, amely június 21-én 
jár le. A törvény lerövidítené a választási 
előkészületek időtartamát, és felére 
csökkentené a jelölésekhez szükséges 
támogatói aláírások számát. Lehetővé 
tennék az elektronikus (internetes) alá-
írásgyűjtést, továbbá azt is, hogy a pártok 
és független jelöltek elektronikus úton 
juttassák el a választási bizottsághoz a 
választáson történő induláshoz szüksé-
ges dokumentumokat. A tervezetről ezen 
a héten szavaz a képviselőház.

Folytatódik az anarchisták randalírozása
Festékszóróval lefújták Sydney-ben teg-
nap hajnalban James Cook brit kapitány, 
felfedező szobrának arcát, az elkövetőket 
– két huszonéves nőt – a rendőrök őrizet-
be vették. Cook 1770-ben vette birtokba 
Ausztrália keleti partját a brit korona 
nevében. Rasszizmusellenes tüntetők az 
utóbbi hetekben világszerte követelik, 
vizsgálják felül néhány egykori európai 
gyarmatbirodalom-építő örökségét, több 
esetben szobrok ledöntését is szorgal-
mazzák. Angliában Cecil Rhodesnak, az 
egykori dél-afrikai brit gyarmat kormány-
főjének, az Egyesült Államokban Kolom-
busz Kristófnak, Belgiumban II. Lipót 
királynak a szobrát érték támadások.




