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Háromszáz alá csökkent a napi fertőzöttek száma

Az elmúlt napokhoz képest csökkent tegnap a 24 óra alatt regisztrált koronavíru-
sos esetek száma Romániában, összlétszámuk immár meghaladta a 26 300-at. A 
stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint vasárnap 291 fertőzöttet diagnosz-
tizáltak, összlétszámuk jelenleg 26 313, ezen belül 5887 aktív fertőzöttet tartanak 
nyilván. Ezt megelőzően szombaton 325-tel, pénteken 411-gyel, csütörtökön 460-nal 
emelkedett az újonnan azonosított betegek száma Romániában. Ugyanakkor az 
ország területén eddig 1612 elhalálozást jegyeztek, 23-mal többet, mint egy nappal 
korábban. A Covid-19 betegséggel diagnosztizált személyek közül 18 814-et gyó-
gyultnak nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból. (Számuk egy nappal korábban 
18 530 volt); az intenzív osztályon kezelt betegek száma 217 (egy nappal ezelőtt 
199). Eddig 694 909 koronavírustesztet végeztek és dolgoztak fel országszerte, egy 
nappal korábban ez a szám 687 618-nál, azt megelőzően pedig 675 382-nél tartott.
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Többrendbeli bűncselekmény gyanújával 
bűnvádi eljárást indított Liviu Dragnea, 

a Szociáldemokrata Párt (PSD volt elnöke 
ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) a Tel Drum-ügyben. A politikust 
pénteken a DNA központi székházába szál-
lították, ahol tudomására hozták, hogy gya-
núsítotti minősége van. Dragnea jelenleg a 
rahovai börtönben tölti 3 év 6 hónapos bün-
tetését, amit a fi ktív alkalmazások ügyében 
róttak ki rá tavaly májusban. A vádhatóság 
ezúttal szervezett bűnözői csoport alakítá-
sával, kétrendbeli hivatali hatalommal való 
visszaéléssel, adócsalással, hamis nyilatko-
zattételre és hamis dokumentumok felmuta-
tására való felbujtással gyanúsítja Dragneát.

Ezeket a feltételezett bűncselekményeket 
a politikus akkor követte el, amikor betöltöt-
te a Teleorman megyei önkormányzat elnöki 
tisztségét, a törvénytelen cselekedetek pedig 
2001 és 2017 között történtek. A szervezett 
bűnözői csoportot azzal a céllal működtette 
Dragnea és számos bűntársa, hogy törvény-

telen módon, országos és európai alapok-
ból, hivatali visszaélés, csalás, adócsalás, 
pénzmosás és nem a nyilvánosságnak szánt 
adatok felhasználása vagy ezek jogosulatlan 
személyek rendelkezésére bocsátása bűntet-
tének elkövetésével nagy összegű támogatá-
sokat hívjanak le. A nyomozati anyag szerint 
Dragneáék magántulajdonba játszották át 
a TelDrum önkormányzati közútépítő és 
karbantartó vállalatot, majd az annak tör-
vénytelenül juttatott közpénzek egy részét 
elsikkasztották, vagy a PSD fi nanszírozására 
fordították. Az ügyben eljárás indult a Tele-
orman Megyei Tanács számos egykori tiszt-
ségviselője és a Tel Drum több alkalmazottja 
ellen szervezett bűnözői csoport létrehozá-
sa, európai alapok megszerzéséhez szüksé-
ges pontatlan vagy hiányos dokumentumok 
rosszhiszemű felhasználása, hivatali vissza-
élésben való bűnrészesség és adócsalás gya-
nújával. A nyomozók azt állítják, az odaíté-
lési eljárás során adatokat helyettesítettek és 
hamisítottak meg, többek között bevitték a 
Tel Drumot előnyben részesítő korlátozó fel-
tételt, biztosítva ezzel, hogy megnyerje a pá-

lyázatot. Ugyanakkor azt is feltételezik, hogy 
mesterségesen megnövelték a munkálatok 
becsült költségvetését. A DNA az Európai 
Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 2016 szep-
temberében küldött értesítés alapján kezdte 
el a kivizsgálást, amely több bűncselekmény 
elkövetésének gyanújáról szól. A nyomozó 
hatóság szerint a Tel Drum útépítő vállalaton 
keresztül elkövetett illegalitások során 31,34 
millió lejes kár érte az állami költségvetést.

Dragnea a börtönben adott, a Realitatea 
Plus hírtelevízió által csütörtökön sugárzott 
interjúban úgy vélekedett, hogy azért ke-
rült a vádlottak padjára a Tel Drum-ügyben, 
mert „európai uniós pénzalapokból meg-
csinált két utat”. A politikus „érdekesnek” 
nevezte, hogy három év csend után, éppen 
a választási kampány elején kerül napirend-
re ez az ügy. Különben a börtönigazgatóság 
szerint Dragnea nem kapott engedélyt arra, 
hogy nyilatkozzon a sajtónak (a politikust 
Anca Alexandrescu, egykori tanácsadója in-
terjúvolta meg), a szabálysértés miatt pedig 
felfüggesztették a jogát, hogy munkát végez-
zen a büntetésvégrehajtási intézetben.

A hatóságok szerint többek között a teraszok vendégei nem tartják be a szabályokat
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Nem lesz népfürdő kampánykor
Az idei helyhatósági választások kampá-
nyában nem lesznek nagy közgyűlések, 
választási találkozók, be kell tartani a 
koronavírus elleni védekezés óvintéz-
kedéseit – fejtette ki Ludovic Orban. A 
kormányfő bejelentette, hogy kabinetje 
elfogadta a törvénytervezetet, amely 
alapján szeptember 27-ére tűzték ki a 
helyhatósági választásokat. „A kam-
pányban nem lehet majd nagy közgyű-
léseket, választási találkozókat tartani, 
a háztól házig kampány esetében pedig 
védőmaszkot kell viselniük a jelöltek-
nek. Ezért intenzívebb lesz a kampány a 
médiában, az online térben. Mind a jelöl-
teknek, mind a választóknak alkalmaz-
kodniuk kell a helyzethez” – fejtette ki 
a miniszterelnök a Digi24 műsorában. A 
szavazókörzetek kialakításakor betartják 
a szükséges óvintézkedéseket, a védő-
maszkok, fertőtlenítőszerek használatá-
tól a fi zikai távolságtartás biztosításáig. 
Orban szerint a parlamenti választásokra 
december 6-án kerülhetne sor, de várják 
a többi politikai alakulat álláspontját is.

Árvíz: támogatást ígér a kormány
A kormány segítséget nyújt az árvíz 
sújtotta térségek önkormányzatainak és 
lakóinak – jelentette be pénteken Costel 
Alexe környezetvédelmi miniszter. A 
tárcavezető azt ígérte: a helyi hatóságok 
gyors kárfelmérését követően a kormány 
azonnal átutalja a segélyre szánt összege-
ket, és támogatja a megrongált közúti és 
vasúti infrastruktúra kijavítását. Costel 
Alexe pénteken Botoşani megyében járt, 
ahol harmadfokú árvízriadó volt a Pru-
ton. Ionel Dancă, a miniszterelnöki kan-
cellária vezetője a kormány csütörtöki 
ülését követően bejelentette, ötmillió lej 
összegű kártérítést hagyott jóvá a kabinet 
az elmúlt időszak áradásai által sújtott 
lakosság számára. „A munkaügyi mi-
niszter javaslatára a kormány elfogadott 
egy határozattervezetet, amely kártérítést 
nyújt az árvizek nyomán kárt szenvedett 
lakosságnak. Megközelítőleg 29 megyéről 
van szó” – jelentette ki Dancă.

Tavaly márciusban már jelen volt
a koronavírus Barcelonában
Spanyol kutatók 2019. március 12-én 
gyűjtött barcelonai szennyvízminták-
ban is kimutatták az új koronavírus 
jelenlétét – jelentette be a Barcelonai 
Egyetem. Eredményeik – amelyeket a 
medRxiv tudományos tanulmányok 
honlapján mutattak be, és elküldték 
egy tudományos folyóiratnak is – azt 
jelzik, hogy a koronavírus-fertőzés jelen 
volt még azelőtt, hogy a Covid-19-et 
bárhol diagnosztizálták volna a világon. 
Az új koronavírus felbukkanását 2019. 
december elején jelentették be a kínai 
Vuhanban, és a betegség később az egész 
világon elterjedt. Az első európai esetet 
Franciaországban jegyezték 2020. január 
végén. A betegség terjedésének ezen 
kronológiája megváltozhat a Barcelonai 
Egyetem vezette kutatás alapján. Bár a 
Covid-19 légzőszervi betegség, kutatók 
már bizonyították, hogy nagy meny-
nyiségű koronavírus-genom található a 
szennyvizekbe kerülő székletekben. A 
spanyol kutatók 2018 januárja és 2019 de-
cembere között vett mintákat is megvizs-
gáltak. „Ami megdöbbentő eredményt 
mutatott: a SARS-CoV-2 genom jelenlétét 
2019 márciusában. Valamennyi minta 
negatív volt, kivétel a 2019. március 12-i, 
amelyben a genom jelenléte alacsony, 
de pozitív volt” – írták a közleményben. 
Mivel a legtöbb Covid-19 eset az infl uen-
zához hasonló tünetekkel jár, lehetséges, 
hogy ezeket infl uenzának hitték.

ARAFAT: HA SENKI NEM HISZ A VÍRUSBAN, MAJD AZ ORVOSOK ELDÖNTIK, KI MARAD ÉLETBEN

Bírálják a tamáskodó polgárokat
Heves bírálatok érik a fertőzöttek 
számának növekedése miatt kor-
mányzati illetékesek részéről azo-
kat a polgárokat, akik nem tartják 
tiszteletben a járványidőszakban 
megkövetelt óvintézkedéseket. A 
kormányfő szerint fel kell készíteni a 
kórházakat a nagyobb számú fertő-
zöttek fogadására.

 » ROSTÁS SZABOLCS

R endkívül kemény hangnemben elí-
télte Raed Arafat államtitkár azokat 
a polgárokat, akik nem hisznek a ko-

ronavírus létezésében, és fi ttyet hánynak a 
hatóságok által megkövetelt óvintézkedé-
sekre. A bukaresti belügyminisztérium il-
letékese egy tévéinterjúban arra fi gyelmez-
tetett, hogy az ehhez hasonló magatartás 
súlyos következményekkel járhat. Arafat a 
Digi24 hírtelevízió műsorában szóvá tette, 
hogy a romániai lakosság egy része ha-
nyaggá vált, és alapvető szabályokat nem 
tart tiszteletben. Konkrét példaként azt 
említette, hogy a teraszoknál nagyon sok 
esetben tucatnyi személy ül ugyanannál 
az asztalnál, és noha nem ugyanabban a 
háztartásban élnek, nem hordanak védő-
maszkot. A katasztrófavédelmi bizottság 
vezetője szerint „elveszítették” a lakosság 
egy részét, amely már nem ad hitelt a ha-
tóságok által elmondottaknak, nagyon sok 

fi atal viccnek veszi a járványt. „Meglehet, 
keményen hangzik, amit mondok, de ha 
senki nem akar hinni, senki nem akar a 
hatóságokra hallgatni, egyetlen megol-
dás marad: találkozunk a kórházban! Aki 
előbb érkezik, hamarabb kiszolgáljuk. Vá-
runk, és senki ne feledje, eljuthatunk oda, 
hogy az orvosok fognak dönteni arról, ki 
marad életben, és ki nem, ahogy az más 
országokban történt” – jelentette ki Raed 
Arafat, hozzátéve: mindez rendkívül cini-
kusan hangzik, de szerinte ez a valóság. 
Az államtitkár arra szólította a kétkedőket, 
álljanak szóba azokkal, akiket megfertő-
zött a koronavírus, és kérdezzék meg, mi-

lyen volt a kórházban. Az illetékes egyúttal 
arra fi gyelmeztetett, hogy a koronavírus 
nem hasonlítható egyszerű infl uenzához, 
amin a többség hamar átesik. „A korona-
vírus esetében a többség komoly pulmo-
náris szövődményekkel marad. Ez nem 
könnyű kór, olyan komplikációk lépnek 
fel, amelyeket más betegségek esetében 
nem tapasztalunk, ráadásul a helyzet bár-
mikor súlyosbodhat” – húzta alá Arafat, 
aki szerint Romániának sikerült elkerülnie 
az Olaszországban kialakult katasztrofális 
helyzetet, amikor az orvosok voltak kény-
telenek határozni emberi életek fölött.

Ezzel egy időben Ludovic Orban minisz-
terelnök szerint fel kell készíteni a kórhá-
zakat arra, hogy nagyobb számú korona-
vírus-fertőzöttet fogadjanak. Miután az 
utóbbi napokban országszerte megnőtt 
az új esetek száma, a kormányfő felszólí-
totta az egészségügyi minisztert, rendelje 
el, hogy valamennyi új koronavírusos eset 
azonosítása után a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságok gyors és hatékony epi-
demiológiai nyomozást tartsanak. Orban 
közölte azt is: egy hatályos jogszabály az 
alkotmánybíróság határozata ellenére 
továbbra is alapot teremt arra, hogy az 
egészségügyi miniszter elrendelhesse a 
hatósági karantént vagy a kötelező otthoni 
elszigetelést.

Újabb eljárás a PSD egykori erős embere ellen




