
Külföld-Belföld2020. június 26–28.
péntek–vasárnap6

 » RÖVIDEN

Cáfolja az Unifarm vezetője,
hogy korrupt lenne
A sürgető járványügyi helyzet miatt nem 
hirdetett közbeszerzési eljárást az állami 
Unifarm vállalat az általa megvásárolt 
egészségügyi védőfelszerelésekre – ezzel 
védekezik a nyilvánosság előtt Adrian 
Ionel, az Unifarm tisztségéből felfüg-
gesztett igazgatója az ellene fölmerült 
korrupciós vádak ellen. Ionel csütör-
tökön ügyvédein keresztül nyilvános-
ságra hozott közleményében leszögezi: 
az Unifarm sürgősen és elsőbbséget 
biztosítva reagált a koronavírus-járvány 
ellen küzdő orvosok körében a védőfel-
szerelések iránt mutatkozó igényre, ilyen 
körülmények között pedig az amúgy sem 
kötelező közbeszerzési eljárás kiírása 
indokolatlan késésekhez vezetett volna, 
ezzel pedig emberéleteket kockáztat-
hattak. Az igazgató azt is megjegyezte: 
az Unifarm ugyan közérdeket szolgál, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy nem 
profi torientált tevékenységet folytat. 
Mindemellett azt is közölte az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztállyal (DNA), 
hogy a hatályos törvények értelmében 
nem köteles közbeszerzési eljárásokat ki-
írni. Egyúttal határozottan cáfolta, hogy 
bármilyen körülmények között bárkitől 
pénzt vagy egyéb javakat fogadott volna 
el saját maga vagy bárki más számára.

Megtámadta Iohannis a szexuális 
felvilágosításról szóló vitatott törvényt
Alkotmányossági kifogást emelt Klaus 
Iohannis államfő az iskolai egészségügyi 
nevelés bevezetéséről szóló törvény 
ellen. A jogszabály többek között előírja, 
hogy az iskoláknak – szülői beleegye-
zéssel – az „életre felkészítő oktatásban” 
kell részesíteniük a tanulókat, amelynek 
eszköze „egészségügyi nevelés” is, a 
nemi betegségek és a kiskorúak teherbe 
esésének megelőzése céljából. Az alkot-
mánybíróságnak küldött beadványban 
Iohannis többek között azt kifogásolja, 
hogy a képviselőház – amely döntő 
kamaraként 63 módosítást eszközölt a 
tervezeten –, többek között olyan előírá-
sokat is bevezetett és elfogadott, amelyek 
kapcsán tartalmuknál fogva az elsőként 
megkeresett kamarát, azaz a szenátust 
illette volna meg a döntési hatáskör, 
ezért a törvénynek vissza kellett volna 
kerülnie a felsőházba, hogy a szenátorok 
is vitassák meg, és szavazzanak ezekről.
 Az elnök kiemeli még, mivel az eredeti-
leg használt „szexuális nevelés” fogal-
mat a törvény „egészségügyi nevelésre” 
módosítja, a jogszabály valamennyi 
előírását módosítani kellett volna az új 
terminológiának megfelelően.

Trump védelmi együttműködési
megállapodást ír alá Dudával
Donald Trump amerikai elnök beje-
lentette szerdán a lengyel kollégájával, 
Andrzej Dudával folytatott washingtoni 
tárgyalásai után, hogy védelmi együtt-
működésről szóló megállapodást ír alá 
vele.  A két ország biztonsági együttmű-
ködéséről szólva Duda úgy fogalmazott: 
„ma új szakaszba léptünk, nevezetesen 
megnyílt a lehetőség arra, hogy több 
amerikai katona érkezzék országunkba”. 
Donald Trump kiemelte, hogy lengyel 
kérésre növelik meg az amerikai katonák 
létszámát, és nem kizárt, hogy Német-
országból irányítanak át fegyvereseket. 
Arra az újságírói kérdésre, amely azt 
fi rtatta, hogy vajon a lengyelországi ame-
rikai katonai jelenlét erősítése értékelhe-
tő-e Oroszországnak küldött jelzésként, 
Trump igennel válaszolt. „Azt hiszem, 
hogy ezzel nagyon erős jelzést küldünk 
Oroszországnak” – fogalmazott.

ISMÉT SOK AZ ÚJ FERTŐZÖTT – TĂTARU: CSAK A GÓCPONTOKBAN SZÁMÍTHATNAK KORLÁTOZÁSOKRA

Lazíthatnak, de nem tudni, mennyit

Biztat. Nelu Tătaru szerint a kormány készül az újabb lazításokra

Ismét jelentős mértékben nőtt 
csütörtökig a koronavírus-fertőzöt-
tek száma: két hónapja nem látott 
szintre, 450 fölé ugrott. Nelu Tătaru 
egészségügy-miniszter ugyanakkor 
elmondta: a kormány ettől függetle-
nül újabb lazításokra készül.
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B ár csütörtökön rég nem látott szint-
re, 450 fölé ugrott az egy nap alatt 
koronavírussal diagnosztizáltak 

száma, a kormány továbbra is arra készül, 
hogy július elsejétől újabb lazításokat ve-
zet be, ezek mibenléte azonban egyelőre 
ismeretlen. Nelu Tătaru egészségügy-mi-
niszter a nap folyamán bejelentette: bár 
az esetszám nagy, a kormány újabb lazí-
tásokat készít elő, amelyek július elsejétől 
lépnek hatályba. Reményét fejezte ki, hogy 
a helyzet alakulása lehetővé teszi az élet-
beléptetésüket. „Minden esetet, helyszínt 
külön megvizsgálunk, ha lesznek megszo-
rítások, azok szigorúan helyi szintűek lesz-
nek” – szögezte le a miniszter. Ez annyit 

jelent, hogy csak a gócpontokban rendel-
hetnek el korlátozásokat.

Tătaru egyébként úgy véli, a növekvő 
esetszám egyrészt az eddigi lazításoknak 
tudható be, másrészt annak, hogy egyesek 
nem tartják be az óvintézkedéseket, illetve 
bagatellizálják a járványt, vagy egyenesen 
annak tagadására buzdítanak. A miniszter 
elmondta, várhatóan hétfőn születik meg 
a döntés az újabb lazításokról. Azt azon-
ban, hogy konkrétan milyen könnyítések-
re számíthatunk, egyelőre nem tudni.

Ludovic Orban kormányfő szerdán 
este arra hivatkozott, hogy még mindig 
túl magas a napi új koronavírus-fertő-
zöttek száma. Leszögezte: a lazítás kü-
lönböző szakaszai annak függvényében 
következnek, hogy a közösségi terjedés 
szintje az előre megszabott mértékben 
alakul-e. Megjegyezte: az intézkedése-
ket eddig is óvatosan lépték meg, és ag-
gasztó, hogy a fertőzések még mindig az 
ország jóformán egész területén elosz-
lanak, a vírus még mindig a közösségi 
terjedés fázisában van. Annak kapcsán, 
milyen lazítások várhatók szerdától, el-
mondta: konkrétumok még nincsenek, 
az enyhítésekről rendszerint 9–10 nappal 
az előző lazítások után, az addigi fejlemé-
nyek elemzése nyomán döntenek. Ezért 
arra a kérdésre sem tudott konkrét választ 
adni, hogy megnyithatnak-e a vendéglők 
belső terei, vagy sem.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
rámutatott: a vírus terjedése akkor válik 
igazán aggasztóvá, ha annyi az új, súlyos 
eset, hogy a betegek nagy száma miatt 
ellehetetlenül a sürgősségi és az intenzív 
osztályok tevékenysége. Azt is megjegyez-
te, hogy még mindig vannak fertőzőgócok 
az idősotthonokban, illetve egyes kórhá-
zak neuropszichiátriai osztályain.

Szakértők szerint egyébként a magas 
esetszám annak is betudható, hogy a 
szűréseket célzottan, idősotthonokban 
és egészségügyi intézményekben végzik. 
Egyébként egy kimutatás szerint eddig 
3149 egészségügyi dolgozó kapta el a ko-
ronavírus-fertőzést, az utóbbi egy hétben 
minden hetedik fertőzött a kórházi sze-
mélyzet köréből került ki. A június 15. és 
21. közötti héten az esetek 45,7 százalé-
kát Bukarestben, illetve Brassó, Suceava, 
Vrancea és Argeș megyében regisztrálták, 
az elhalálozások 47,3 százalékát pedig Su-
ceava, Vrancea, Argeș és Beszterce-Naszód 
megyében, illetve Bukarestben jegyezték. 
Az elhunytak 76,7 százaléka 60 év fölötti 
volt, közülük 58,8 százalék férfi .
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A kormány és az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) számára egyaránt ked-

vezőtlen ítéleteket hozott csütörtökön az 
alkotmánybíróság. A taláros testület alkot-
mányellenesnek minősítette a karanténról 
szóló 2020/11-es kormányrendelet azon 
cikkelyét, amely szerint az egészségügyi 
miniszter elrendelheti a járvány sújtotta 
külföldi országokból hazatérő személyek 
karanténba helyezését, de a veszélyhely-
zetről szóló törvény azon, ellenzék által be-
iktatott cikkelyét is, amelynek értelmében 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kor-
mányrendeletet a törvényhozásnak is jóvá 
kell hagynia. Mindkét esetben Renate We-
ber ombudsman fordult a taláros testület-
hez, a kifogásolt cikkelyek megsemmisíté-
sét kérve. A karanténra vonatkozó cikkelyt 
azért találta alkotmányellenesnek a testü-
let, mert már korábban leszögezték, hogy 
az alapvető szabadságjogokat kormány-
rendeletben nem lehet korlátozni, csakis 
a parlament által elfogadott törvényben. A 
veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabály-
ban a parlamenti jóváhagyásra vonatko-
zó részt azért semmisítette meg, mert az 

alkotmánybíróság szerint sérti a hatalmi 
ágak szétválasztásának elvét. Raluca Tur-
can, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) alelnöke kellemetlen meglepetés-
nek nevezte a talárosoknak a karantén 
elrendelésével kapcsolatos ítéletét, és az-
zal vádolta őket, hogy „égbe kiáltó” dön-
tésükkel az ellenzéki Szociáldemokrata 
Pártnak (PSD) kedveznek, szabotálják az 
állam működését. Megismételte Ludovic 
Orban pártelnök-kormányfő kijelentését, 
kilátásba helyezve, hogy a párt választási 
győzelme esetén meg kívánja reformálni 
az alkotmánybíróságot.
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Alkotmányellenes a „miniszteri” karantén

Ismét nagyot ugrott az új fertőzöttek száma

Az elmúlt három hónapban a legmagasabb, 24 óra alatti koronavírus-fertőzésszámot 
tették közzé csütörtökön a hatóságok: egy nap alatt 460 fertőzöttet regisztráltak. A 
járvány kezdete óta ez a negyedik legnagyobb szám: április 11-én 523, április 16-án 491, 
április 22-én pedig 468 új esetet jelentettek. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 25 286-ra 
nőtt. Ugyanakkor az aktív fertőzötteké csökkent, ugyanis a gyógyultak száma még az új 
fertőzöttekét is meghaladja: 515-en hagyhatták el a kórházat, ezzel 17 906 a gyógyultak 
száma. Egy nap alatt újabb tíz páciens halt bele a fertőzés szövődményeibe, így a ha-
lottak száma 1565. Intenzív osztályon 199 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 
663 558, vagyis 24 óra alatt 12 555 tesztet végeztek. Hatósági karanténban 1149, házi 
elkülönítésben 72 658 személy tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 393 bírságot rótt ki 
a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 140 175 lej 
értékben, és öt esetben tett feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

Közel ezer román fertőzött a német húsfeldolgozóban

Már majdnem ezer román állampolgár fertőződött meg koronavírussal az Európa 
legnagyobb járványgócává vált németországi Rheda-Wiedenbrück húsüzemében 
– közölte csütörtökön a bukaresti külügyminisztérium. A román fertőzöttek száma 
996. A gyárban egyébként összesen 3969 román állampolgár dolgozik. A hatóságok 
több ezer embert zártak karanténba. A tartományi szintű válságtanácskozáson, 
amelyen Románia bonni főkonzulátusának képviselője is részt vett, arról is döntés 
született, hogy növelik a tesztközpontok számát, hogy július 3-áig a cég valameny-
nyi alkalmazottján elvégezhessék a koronavírustesztet. A helyi hatóságok az egész 
güterslohi járás területén karantént rendeltek el 30-áig, szerdától pedig a szomszé-
dos warendorfi  járásban is. Csütörtökig itt 211 pozitív esetet regisztráltak, többségük 
szintén a húsüzem alkalmazottja.




