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Folyamatosan 300 fölött az új fertőzöttek száma

A hétvégén egyetlen napon sem csökkent 300 alá az egy nap alatt koronavírus-fertőzés-
sel diagnosztizáltak száma: tegnap 315, szombaton 330, pénteken pedig 320 új fertőzöt-
tet regisztráltak. Ezzel az igazolt fertőzések száma 24 045-re nőtt. A gyógyultak száma is 
nagy: tegnapig egy nap alatt 176 embert engedtek haza a kórházból. Így összesen már 
16 911-en gyógyultak ki a fertőzésből. A halottak száma 24 óra alatt 12-vel nőtt, így most 
már összesen 1512. Intenzív osztályon 195 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 
vasárnapra elérte a 626 330-at, ez a szám szombaton 619 997 volt. Hatósági karantén-
ban 1309, házi elkülönítésben 76 621 személy volt. A rendőrség 24 óra alatt 403 bírságot 
rótt ki összesen 128 400 lej értékben. Emellett három esetben tettek feljelentést a kór 
leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » B. L.

Nem találta meg a hétvégén sem a rendőr-
ség Daniel Dragomirt, a Román Hírszer-

ző Szolgálat (SRI) korrupció miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítélt volt alezredesét, 
ezért körözést adtak ki a korábbi hírszerző 
ellen. Egyes értesülések szerint Dragomir, 
aki számított arra, hogy jogerősen elítélik, 
még szerdán elhagyta az országot, autóval, 
Nagylakon keresztül Magyarországra ment 
egy nő társaságában. Ezt nyugodtan megte-
hette, hiszen az ítélet előtt nem tiltották meg 
neki, hogy elhagyja az országot. 

Mint arról beszámoltunk, a volt hírszer-
zőt csütörtökön ítélték három év tíz hónap 
szabadságvesztésre befolyással üzérkedés, 
pénzmosás és okirat-hamisítás miatt. A vá-
dak szerint még a 2012–2013-as időszakban, 
a SRI terrorellenes osztályának munkatársa-
ként feleségével együtt több mint kétmillió 
lejt, illetve egy Porsche márkájú luxusautót 
kapott egy Romániában tevékenykedő liba-
noni üzletembertől, hogy közbenjárjon az 
érdekében az adóhivatalnál és a pénzügyőr-
ségnél. Dragomir nevéhez számos botrány 
kapcsolódik, az elmúlt években többször is 
szerepelt a sajtóban, miután arról beszélt: a 
SRI számos esetben járt el törvénytelenül, és 
többek között a székely „terroristák” ügyét is 
a román hírszerzés kreálta.

Két évvel ezelőtt azt állította: a román 
szakszolgálatok titkosszolgálati eszközök-
kel „fabrikálták” a „székely terroristák” 

ügyét, emellett pedig más terrorvádakat 
is. A számos más leleplezéséről elhíresült 
volt hírszerző azután fakadt ki, hogy Flo-
rian Coldea, a SRI volt igazgatóhelyettese 
a parlament titkosszolgálatokat felügye-
lő bizottságában tartott meghallgatásán 
megfenyegette az „árulókat”, akiket azon-
ban nem nevezett meg. Dragomir úgy véli, 
a Júdást emlegető Coldea valószínűleg rá 
utalhatott, szerinte azonban egykori felet-
tese gyáva, és mindenkit megfenyegetett 
a hírszerzésnél, akinek volt mersze lelep-
lezésekkel előállni, vagy hasonlót tervez. 
„Én más szinten is tudok mozogni, és ha 
még egyszer terroristákról és kémekről 

beszél, akkor esetleg fölteszem a kérdést: 
ki fi zette a temesvári strandpapucsos ter-
rorista autóját, és ki épített be embereket 
a magyarság megvádolt tagjai közé a Beke 
István-ügyben, ki hamisított hangfelvé-
teleket, és hogyan gyártott terroristákat” 
– állapította meg sokat sejtetően Drago-
mir, hozzátéve: Románián kívül az EU és a 
NATO egyetlen tagállamában sem kötöttek 
együttműködési megállapodást a titkos-
szolgálatok az ügyészségekkel.

Dragomir három éve olyan vádakat is 
megfogalmazott, hogy számos, Klaus Iohan-
nis államfőhöz közel álló újságíró valójában 
a SRI embere.

Magyarországra szökhetett Daniel Dragomir

HALASZTHATJÁK A LAZÍTÁSOKAT RAED ARAFAT SZERINT AZ ESETSZÁMOK NÖVEKEDÉSE MIATT

Aggódnak a bukaresti hatóságok

Meglépett. Egyes hírek szerint Dragomir Magyarországra menekült

Több kormánytag is aggodalmának 
adott hangot a koronavírus-fertő-
zések számának növekedése miatt 
a hétvégén. Ludovic Orban minisz-
terelnök szerint ha marad a nagy-
arányú közösségi terjedés, ismét 
meghosszabbítják a veszélyhelyzet 
időtartamát.

 » BALOGH LEVENTE

A ggódnak a koronavírus-fertőzések 
számának növekedése miatt a bu-
karesti illetékesek: Ludovic Orban 

miniszterelnök szombaton Suceaván le-
szögezte: ha továbbra is megmarad a je-
lentős mértékű közösségi terjedés, akkor a 
kormány ismét meghosszabbítja a veszély-
helyzetet. Kijelentette, miután múlt héten 
harminc nappal meghosszabbították a 
rendkívüli jogrend hatályát, kielemzik, mi 
történik az újabb harmincnapos időszak-
ban, és ha marad a nagyszámú fertőzés, is-
mét hosszabbítanak, ha pedig nem, akkor 
nem. Más kormánytagoktól, illetve Klaus 
Iohannis államfőtől eltérően ugyanakkor 

azt mondta: a fertőzések száma nem nőtt 
annyira aggasztó mértékben, „ahogy azt 
egyesek mondják”. Elmondta, nem szeret-
ne újabb megszorításokat, azt akarja, hogy 
visszatérjen a normalitás, ehhez azonban 
be kell tartani a szabályokat, mindenkinek 
vigyáznia kell magára és másokra.

Raed Arafat, a belügyminisztérium 
katasztrófavédelemért felelős államtit-
kára határozott intézkedéseket helyezett 
kilátásba. Arafat szombaton azzal fe-
nyegetett, hogy ha nem javul a helyzet, 
elhalaszthatják a július elsejétől esedé-
kes lazításokat. Egyúttal arról beszélt: a 
járvány miatt bevezetett korlátozások la-
zításának első, május 15-étől bevezetett 
fázisában az emberek fegyelmezettek 
voltak, és betartották a hatóságok aján-
lásait. A második és harmadik fázisban 
azonban már nem fi gyeltek annyira oda. 
Arafat szerint napi 150-200 új eset még 
elfogadható lenne, és a hatóságok köny-
nyen ellenőrzés alatt tarthatnák a hely-
zetet, azonban az, hogy az elmúlt napok-
ban a napi fertőzések száma meghaladta 
a 300-at, aggasztó. Ennek nyomán szi-
gorú ellenőrzéseket helyezett kilátásba. 
Ezek már el is kezdődtek: tegnap délig 

több mint négyezer céget ellenőriztek, 
ezekből 42 esetében állapították meg, 
hogy megszegték a hatályos korlátozáso-
kat. 11 vállalkozást bírságoltak meg bel-
téri rendezvény szervezése miatt. A bír-
ságok összege meghaladja a 10 000 lejt.

„Ez így nem mehet tovább. Komoly el-
lenőrzéseket kezdünk, mert ez így elfo-
gadhatatlan. Nem csupán a teraszokon, 
hanem mindenhol, a kiskereskedőknél is, 
hogy kiderítsük, elvégzik-e az egészség-
ügyi ellenőrzést a bejáratnál, vagy sem. A 
halálozások száma növekedik. Napi 150-
200 eset biztonságos zónát jelentett. Most 
viszont jobban aggódom, mint egy hónap-
pal ezelőtt” – mondta Arafat.

Nelu Tătaru egészségügy-miniszter szin-
tén pénteken arról beszélt: a növekvő eset-
szám remélhetőleg nem a járvány második 
hullámát jelzi. Felszólította a lakosságot az 
ajánlások betartására, és megjegyezte: re-
mélhetőleg nem lesz robbanásszerű növe-
kedés, hogy elsejétől be lehessen vezetni a 
lazítások újabb fázisát, július 15-étől vagy 
augusztus elsejétől pedig visszatérhessen 
a „kvázinormalitás”.

Eközben újabb partiumi gócpontra de-
rült fény: a máramarosszigeti kórház 13 
alkalmazottja esetében mutatták ki a ko-
ronavírust. Asszisztensekről és ápolókról 
van szó, mindannyiukat beutalták a nagy-
bányai járványkórházba, munkahelyüket 
pedig fertőtlenítik. Emellett letesztelik a 
kórház összes páciensét és egészségügyi 
dolgozóját. Gócpontot találtak Bukarest-
ben is: a Kandia csokoládégyár húsz alkal-
mazottjának szervezetében mutatták ki a 
vírust. Mindannyiukat kórházba vitték, a 
részleget pedig, ahol dolgoznak, lezárták.

A román tengerparton egy vendéglátó-
helyet kellett bezárni, miután az egyik al-
kalmazott tesztje pozitív lett.

 » RÖVIDEN

Több száz román fertőződött meg
Németországban
Román dolgozók százai fertőződtek meg 
koronavírussal a németországi Rheda-
Wie denbrückben egy húsfeldolgozó 
üzemben. A húsfeldolgozóban eddig 
1300 alkalmazott vírustesztje lett pozitív, 
a cég szerint fele romániai vendégmun-
kás. A helyzet miatt a településen 7000 
személy került karanténba, ellátásukról 
a hatóságok gondoskodnak. Románia 
bonni főkonzulárusának munkatársai a 
helyszínre utaztak, hogy tájékozódjanak 
a helyzetről.

Hárman meghaltak, hárman
megsérültek egy readingi késelésben
Terrorcselekménynek minősített tegnap 
a rendőrség a dél-angliai Reading vá-
rosában előző este elkövetett késeléses 
támadást, amelyben hárman meghal-
tak, hárman megsérültek. Az országos 
terrorizmusellenes rendőri hálózat 
területileg illetékes parancsnoksága – 
Counter Terrorism Policing South East 
(CTPSE) – vasárnap délutáni bejelenté-
sében közölte, hogy átvette a támadás 
hátterének felderítését célzó nyomozás 
irányítását. A CTPSE megerősítette, hogy 
a késelés gyanúsítottja, egy 25 éves férfi , 
akit a helyszínen elfogtak, továbbra is 
rendőrségi őrizetben van.

Zavargások voltak szombat éjjel
Stuttgartban
Zavargások voltak szombat éjjel a 
németországi Stuttgart belvárosában, az 
órákig tartó utcai harcban több rendőr 
megsebesült. A Baden-Württemberg 
tartományi főváros rendőrségének va-
sárnapi közleménye szerint az indulatok 
egy kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekmény miatt tartott igazoltatás után 
szabadultak el. A kisebb csoportokba 
szerveződött támadók „rendkívüli ag-
resszivitással” rontottak rá a rendőrök-
re, a burkolatból kiszakított utcakövek-
kel, építési területekről összeszedett 
rudakkal és egyéb tárgyakkal megron-
gáltak rendőrautókat is, és bezúztak 
kirakatokat. A helyi erők nem bírtak a 
randalírozókkal, megfékezésükre több 
mint 200 rendőrt vontak be Stuttgart 
környékéről. Az összecsapásokban 
legkevesebb 12 rendőr sebesült meg, és 
20 embert őrizetbe vettek.

Már decemberben felbukkanhatott
a fertőzés Olaszországban
Hatósági egészségügyi vizsgálatot szor-
galmazott Olaszországban az ellenzéki 
Olasz Testvérek (FdI) párt, miután a 
közegészségügyi intézet (Iss) bejelen-
tette, hogy Milánó, Torinó és Bologna 
szennyvizében már decemberben kimu-
tatható volt az új koronavírus.  Az Olasz 
Testvérek az egészségügyi minisztérium 
fellépését szorgalmazta annak kideríté-
sére, pontosan mikortól mutatható ki a 
vírus jelenléte az országban. Nem ez az 
első alkalom, hogy a közegészségügyi 
intézet az olasz városok szennyvízvizs-
gálataira hivatkozva megállapítja, hogy 
a koronavírus már a fertőzés február 
20-ai olaszországi terjedésének kezdete 
előtt jelen volt. A legutóbbi vizsgálatok 
azt mutatják, hogy Milánó, Torinó és 
Bologna szennyvizében a Sars-Cov-2 
vírus már decemberben felbukkant. 
Hasonló méréseket végeztek korábban 
mások mellett Párizs szennyvízcsa-
tornáiban is. Egészségügyi szakértők 
emlékeztettek arra, hogy a február 
20-án azonosított első olasz beteg előtt 
a kórházakban már januárban felfi gyel-
tek a szokatlanul gyakori tüdőgyulla-
dásokra.




