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Közel 700 új eset

Hétvégi „üzemmódban” zajlottak vasár-
nap a tesztelések, az igazolt új koronaví-
rus-fertőzések száma ugyanakkor így is 
700-hoz közelít: a tegnapi közlés szerint 
24 óra alatt 681 új esetet diagnosztizáltak, 
ami az elvégzett tesztek 7,95 százaléka. 
Ezzel az igazolt fertőzések száma 38 
139-re nőtt. Az aktív esetek száma 10 888. 

A kórházakból eddig összesen 25 213 

személyt engedtek haza, közülük 22 747-
et gyógyultan, 2466 pedig olyan tünet-
mentes fertőzött, akit tíznapos kórházi 
megfi gyelés után négynapos házi elkülö-
nítésbe helyeztek. Emellett 972 fertőzöttet 
saját kérésre engedtek haza, mivel nem 
volt törvényes eszköz az elkülönítésükre. 
24 óra alatt 12 személy halt bele a kór 
szövődményeibe, ezzel 2038-ra nőtt az 
elhunytak száma. Intenzív osztályon 293 
páciens feküdt. A hét közbeni 18–19 000 
teszt helyett vasárnap csupán 8150 tesz-
tet végeztek, így az összes elvégzett teszt 
száma 967 192-re nőtt. A hatóságok 1520 
bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején 
hatályos rendelkezések megsértése miatt, 
összesen 581 505 lej értékben.

 » RÖVIDEN

Ludovic Orban: nem indokolt
a bizalmatlansági indítvány
A kormány megtette kötelességét, így 
semmi komoly alapja nincs a bizalmat-
lansági indítványnak – jelentette ki 
tegnap Ludovic Orban miniszterelnök. 
Orban a légierő napja alkalmából szerve-
zett ünnepségen vett részt a kabinet több 
tagjával együtt a bukaresti Levegő Hősei 
emlékműnél, itt nyilatkozott a sajtónak. 
„Semmi komoly alapját nem látom a bi-
zalmatlansági indítványnak. Az általam 
vezetett kormány odaadóan, elhivatot-
tan, áldozatkészen látta el feladatát. 
Hónapok óta reggeltől késő éjszakáig a 
frontvonalban vagyunk, és úgy tűnik ne-
kem, ez csak egy politikai gesztus lenne, 
amely kizárólag negatív következmé-
nyekkel járna a romániai demokráciára 
nézve, de főleg az állam intézményeinek 
azon képességeit rontaná, amelyek révén 
szembenéz a járvány okozta kihívások-
kal, és újraindítja a gazdaságot” – mond-
ta a kormányfő.

Ismét kötelezővé teszik
a szájmaszkot Ausztriában
Ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot 
Ausztriában – erről Sebastian Kurz 
kancellár beszélt vasárnap az Österreich 
című lapnak. A fertőzöttek számának 
növekedése és az újabb gócpontok kiala-
kulása indokolja a szájmaszk ismételt kö-
telezővé tételét – jelentette ki Kurz. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy „túl kevésnek” 
tartja ezt az óvintézkedést. A kancellár 
szerint minél hamarabb el kell indítani 
a koronavírus-jelző rendszert, aminek a 
kidolgozását a közelmúltban kezdte meg 
az egészségügyi minisztérium.

Kentuckyban és Marylandben is
megugrott az új fertőzöttek száma
Az Egyesült Államokban a déli államok 
mellett Kentuckyban és Marylandben 
is megugrott a koronavírus-fertőzés-
sel újonnan diagnosztizáltak száma 
vasárnap. Kentuckyban és Marylandben 
csaknem ezer-ezer új fertőzöttet regiszt-
ráltak. A szövetségi főváros, Washington 
melletti Marylandben a The Baltimore 
Sun című lap jelentése szerint május 
óta nem volt ilyen magas az egyetlen 
napon diagnosztizált fertőzöttek száma. 
Andrew Beshear, Kentucky demokrata 
párti kormányzója vasárnap közölte: a 
979 újonnan regisztrált fertőzött között 
mintegy harminc ötéves vagy annál 
fi atalabb kisgyermek is van. A délutáni 
sajtókonferenciáján a kormányzó megje-
gyezte: a járvány fellángolása fi gyel-
meztetés a kentuckyiak számára, hogy 
viseljenek szájmaszkot, és tartsák be a 
társadalmi távolságtartásra vonatkozó 
ajánlásokat.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú jabb egy nappal meg kellett hosszab-
bítani az európai uniós tagországok 

állam-, illetve kormányfőinek pénteken 
kezdődött, eredetileg kétnaposra tervezett 
csúcstalálkozóját, amelyen az Európai Ta-
nács tagjai a következő, 2021-től érvényes 
hétéves EU-költségvetésről és az ahhoz 
kapcsolódó, a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági és társadalmi károk helyreállí-
tását célzó pénzügyi támogatási csomagról 
vitáznak, miután vasárnap este sem sike-
rült megegyezésre jutniuk a feleknek. A 
tanácskozások így tegnap délután is folyta-
tódtak. Egyebek mellett a költségvetés és a 
helyreállítási alap nagysága, a pénzek jóvá-

hagyásának mechanizmusa, illetve a nettó 
befi zető országoknak járó visszatérítés a 
legmegosztóbb kérdés.

 Charles Michel, az Európai Tanács elnö-
ke szombaton új költségvetési javaslattal 
állt elő, amelyet vasárnap egy újabb kö-
vetett. A tervezet megtartotta a 2021–2027 
közötti EU-s költségvetés 1074 milliárd eu-
rós számait, a helyreállítási csomag össze-
geit azonban mindkét esetben csökkentet-
te. A 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő 
alap esetében először azt javasolta, hogy 
abban az Európai Bizottság ajánlásában 
szereplő 500 milliárd euró helyett 450 
milliárd euró vissza nem fi zetendő támo-
gatás, valamint a korábbi 250 milliárd eu-
róval szemben 300 milliárd eurós kölcsön 

szerepeljen. A vasárnapi javaslat az előb-
bit 400 milliárd euróra, utóbbit 350 milli-
árd euróra módosította. 

Tegnapi információk szerint Michel a tá-
mogatások összegét tovább csökkentette, 
390 milliárd eurót javasolt. A „takarékos 
négyeknek” nevezett EU-tagállamok – 
Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország 
– mindvégig kisebb költségvetés mellett 
érveltek, és nagyobb beleszólást kívántak 
abba, hogy a tagállamok miként költik 
majd el az uniós pénzeket. Noha Michel 
javaslatai a legtöbb ponton egyeztek állás-
pontjukkal, információk szerint vasárnap 
saját javaslattal álltak elő. Ebben a hely-
reállítási alap összege 700 milliárd euróra 
csökkenne, amely fele-fele arányban visz-

sza nem térítendő támogatásokból, illetve 
hitelekből állna. Tegnap hajnalban Hol-
landia és Ausztria magára maradt a támo-
gatások további csökkentésének ötletével.

A helyreállítási csomag fő kedvezmé-
nyezettjei, köztük Olaszország, Spanyolor-
szág és Portugália az alap legfeljebb csak 
kismértékű csökkentését fogadnák el, és 
elutasítják az elköltés módjának szigorú 
ellenőrzését.

A kiszivárgott hírek szerint Emma nuel 
Macron francia elnök, a megállapodás 
egyik legfőbb szorgalmazója az asztalt 
csapkodva bírálta a hollandokat és az oszt-
rákokat. A tegnap délutáni tárgyalásra ér-
kezve viszont már körvonalazódó kompro-
misszumról beszélt.

Újabb tárgyalások, nagy ellentétek az Európai Unión belül

Szigor. Az eddigieknél is keményebb fellépés várható a hatóságok részéről

DRASZTIKUSAN NŐHET A FERTŐZÖTTEK SZÁMA? – MÁTÓL ISMÉT ELKÜLÖNÍTIK A FERTŐZÖTTEKET

Szigorúbb ellenőrzések jönnek
Készülnek a hatóságok arra, hogy 
a karanténtörvény mai hatálybalé-
pését követően meghozzák azokat 
az intézkedéseket, amelyek révén a 
fertőzöttek, illetve fertőzésgyanúsak 
elkülönítésével visszaszorítható a 
koronavírus-járvány terjedése.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben egy kiszivárgott tanul-
mány rendkívül pesszimista for-
gatókönyvet vázol fel a koronaví-

rus-járvány terjedésével kapcsolatosan, és 
szeptemberre akár egymillió fertőzöttet is 
vizionál, ismét fölmerült, hogy a hatóságok 
helyi szinten vezethetnek be korlátozásokat 
– akár karantént is – azokon a vidékeken, 
ahol gócpontok alakultak ki.

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap 
kijelentette: amint ma hatályba lép a jár-
vány idején a fertőzöttek, illetve fertőzés-
gyanús személyek elkülönítését lehetővé 
tevő, karanténtörvényként emlegetett 
jogszabály, a kormány minden eszközt fel-
használ a járvány elleni hatékony küzde-
lemben, hogy megóvja a polgárok egész-

ségét és életét. „Amint a törvény hatályba 
lép, döntünk minden olyan intézkedésről 
és akcióról, amelyet az új törvény lehetővé 
tesz” – jelentette ki a kormányfő, hozzá-
téve, nem akarnak további korlátozáso-
kat bevezetni, sem olyan intézkedéseket, 
amelyek negatívan érintik a gazdaságot. 
Ennek nyomán vélhetően már ma össze-
ül a kormány, hogy döntsön a szükséges 
intézkedésekről. Azt ugyanakkor kijelen-
tette: amíg nem kezd ismét csökkenni a 
fertőzöttek száma, nem lehet szó további 
lazításokról, vagyis a vendéglátóhelyek 
belső terei zárva maradnak. Orban azt is 
megjegyezte, hogy szigorú ellen őrzéseket 
rendelt el mindenhol, ahonnan rendelle-
nességről érkezett hír, és felszólította az 
ellenőrző szerveket: spontán módon, vá-
ratlanul végezzék az ellenőrzéseket, mivel 
egyes, főleg tengerparti teraszok tulajdo-
nosai előre megkapták a fi gyelmeztetést a 
betervezett ellenőrzésről. Közölte, a súlyos 
kihágások elkövetőinek akár a működési 
engedélyét is felfüggeszthetik.

Eközben Raed Arafat katasztrófavéde-
lemért felelős belügyi államtitkár arról 
beszélt: rossz irányba alakulnak a dolgok, 
mivel folyamatosan nő az aktív esetek szá-
ma, kevesebben gyógyulnak ki a kórból, 
mint ahány embernél kimutatják a vírust. 
Arafat szerint fennáll a veszélye, hogy be-
igazolódjék az a forgatókönyv, amely sze-
rint szeptemberre már egymillióra nőhet a 
fertőzöttek száma Romániában, amennyi-
ben az emberek nem viselnek száj maszkot 
a zárt nyilvános terekben, és nem kerülik 
el a zsúfolt helyeket. Hozzátette: előfor-
dulhat, hogy helyi szintű karantént ve-
zetnek be azokban a régiókban, ahol fer-

tőzési gócok alakulnak ki. Mint kifejtette, 
az is megtörténhet, hogy egyes helyeken 
parkokat zárnak be, illetve a vendéglátó-
helyek teraszainak működését is korlátoz-
hatják. Az Arafat által említett tanulmány 
az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság 
számára készült, és az áll benne, hogy au-
gusztus elsejére 20 és 24 ezer közötti aktív 
eset lehet, illetve azt is tartalmazza, hogy 
indokolt lehet a szükségállapot ismételt 
bevezetése. A dokumentum rámutat: a 
fertőzések száma exponenciálisan növek-
szik, egy hét alatt 54,3 százalékkal emel-
kedett az aktív esetek száma, ez pedig he-
teken belül robbanásszerű növekedéshez 
vezethet, ha a távolságtartás a jelenlegi 
szinten marad. Ennek kapcsán Ludovic 
Orban miniszterelnök kijelentette: sok 
előrejelzés van, és április–májusra is bo-
rúlátó előrejelzések születtek, amelyek 
nem váltak valóra.

Marcel Vela belügyminiszter pedig azt 
mondta: a katasztrófavédelmi bizottság 
erről a dokumentumról nem tárgyalt, mi-
vel nem hivatalos tanulmányról van szó, 
és felszólított mindenkit: ne fi gyeljenek a 
riogatásokra. Egyúttal – Raed Arafat ko-
rábbi kijelentéseit cáfolva – azt mondta: 
még nem teltek be a helyek a bukaresti 
Covid-kórházak intenzív osztályain. Arról 
is beszélt: egyértelmű, hogy egyes helyszí-
neken fertőzésgócok alakultak ki, de ezek 
csak bizonyos megyékre érvényesek, nem 
országos szintűek.

Eközben több élelmiszer-ipari létesít-
ményben is gócpont alakult ki: Temes 
megyében egy sertésvágóhídon 99, Vaslui 
megyében egy baromfi vágóhídon pedig 59 
fertőzött alkalmazottra bukkantak. 
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