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Tüntettek az egészségügyi dolgozók
A koronavírus-fertőzötteket kezelő 
egészségügyi dolgozók munkakörülmé-
nyeinek javításáért tüntettek tegnap az 
egészségügyi szakszervezetek képviselői 
a kormány bukaresti székháza előtt. A 
tüntetők többek között a veszélyességi 
pótlékok kifi zetését követelték, valamint 
azt, hogy csökkentsék a munkaidőt, 
amelyet védőfelszerelésben kell dolgoz-
niuk. Emellett béremelést is követeltek. 
A tüntetők petíciót is átadtak Ludovic 
Orban kormányfőnek.

Marad az „ügyészügyészség”
Döntéshozó kamaraként utasította el 
kedden a szenátus plénuma az igazság-
szolgáltatásban elkövetett törvénysérté-
seket kivizsgáló speciális ügyészi osztály 
felszámolását célzó törvénytervezetet. 
A legfőbb ügyészség keretében műkö-
dő különleges osztály felszámolására 
vonatkozó törvényjavaslatot 76 szenátor 
elutasította, 41 támogatta szavazatával, 
14-en pedig tartózkodtak. A Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) törvény-
tervezetét a szenátus jogi bizottsága 
is negatívan véleményezte. A tervezet 
értelmében felszámolták volna az igaz-
ságszolgáltatásban elkövetett törvénysér-
téseket kivizsgáló speciális ügyészséget, 
az itt dolgozó ügyészeket visszahelyezték 
volna ahhoz az ügyészséghez, ahol 
korábban dolgoztak. A speciális ügyész-
ség által kivizsgált, valamint a már lezárt 
dossziék a legfőbb ügyész rendelkezése 
nyomán az illetékes ügyészségekhez 
kerültek volna. A törvénytervezetet ko-
rábban a képviselőház is elutasította.

Fél nap alatt több mint egytucatnyi
hajó kötött ki Lampedusán
Tizennégy hajó kötött ki Lampedusa szi-
getén kevesebb mint tizenkét óra leforgá-
sa alatt, a dél-olaszországi sziget kedden 
ismét teljesen megtelt illegális bevándor-
lókkal, egy nappal azt követően, hogy 
a belügyminiszter megoldást ígért az 
érkezések miatti egészségügyi helyzetre. 
Kedd reggeltől estig 243 ember érkezett 
a szigetre. Több hajónak a parti őrség 
nyújtott segítséget. Utolsóként négy 
kisebb hajót kísértek a nyílt tengerről a 
parthoz, amelyeken több mint hetven 
tunéziai utazott. Lampedusa kevesebb 
mint százfős regisztrációs központjában 
a korábban érkezettekkel együtt 280-an 
vannak. Luciana Lamorgese belügy-
miniszter hétfőn látogatott a szigetre, 
amelyre július elsejétől több mint 
ezernégyszáz ember érkezett. Hétfőn 
kevesebb mint százan voltak a szigeten, 
mivel a korábban érkezettek többségét 
már Szicíliába és Olaszország más térsé-
geibe vitték. A dél-olaszországi Basilicata 
tartományba áthelyezett mintegy ötven 
emberből harminchatan koronavírus-po-
zitívnak bizonyultak kedden. Bangladesi 
férfi akról van szó, akik Líbiából indulva 
július 11-én érkeztek meg Lampedusára.

Donald Trump: a járványhelyzet
szinte bizonyosan romlani fog
A járványhelyzet szinte bizonyosan 
romlani fog, mielőtt megindulna a 
javulás – jelentette ki az amerikai elnök 
a Fehér Házban kedden este. A csaknem 
három hónapos szünet után először 
megszervezett tájékoztatóján Donald 
Trump nyugtalanítónak nevezte, hogy 
az elmúlt hetekben fellángolt a járvány, 
de hozzátette azt is, hogy a megfelelő 
gyógymódokkal és a vakcinával „gyor-
san véget vetünk ennek”. Hangsúlyozta: 
a kormányzat célja „nem csupán az, 
hogy menedzselje a járványt, hanem 
hogy véget is vessen neki”.

VESZTEGZÁR EGY GIURGIU MEGYEI KÖZSÉGBEN – TÖBB TELEPÜLÉST IS MEGFIGYELÉS ALATT TARTANAK

Erdélyben is lehet helyi karantén
Több olyan erdélyi település van, 
amelyet a hatóságok megfi gyelés 
alatt tartanak a koronavírusos esetek 
növekedése miatt, hogy indokolt 
esetben helyi szintű karantént ren-
deljenek el – közölte Ludovic Orban 
miniszterelnök. Hozzátette ugyan-
akkor: arról jelenleg nincs szó, hogy 
egész megyéket vonjanak egészség-
ügyi zárlat alá.
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M ár meg is van az első település, 
ahol a kedden hatályba lépett ka-
ranténtörvény értelmében egész-

ségügyi zárlatot hirdettek. A Giurgiu me-
gyei Cartojani-ról van szó, ahol 32 fertőzött 
személyt találtak, ez elegendő feltétel a ka-
rantén bevezetéséhez, miszerint azt akkor 
rendelik el, ha az ezer főre eső fertőzöttek 
száma eléri a hármat. A tegnap délután 
hatályba lépett karantén 14 napig érvé-
nyes a 3600 lakosú településen. A megye 
prefektusa szerint a fertőzést néhány hely-
beli hurcolta be, aki a román tengerparton 
megtartott rendezvényen fertőződött meg.

Eközben Ludovic Orban miniszterelnök 
arról beszélt: egyelőre nincs szükség arra, 
hogy teljes megyékben karantént vezesse-
nek be, de van olyan erdélyi megye, ahol 
több település esetében is esély lehet az 
egészségügyi zárlat bevezetésére.

Nem zárnak le teljes megyéket
A kormányfő kedden este, a megyék kor-
mánymegbízottaival a koronavírus-jár-
vány megelőzésének témájában tartott 
távértekezleten leszögezte: a jelenlegi 
járványügyi helyzet nem indokolja teljes 
megyék karantén alá vonását, ugyanakkor 
több olyan település van, amelyet meg-
fi gyelés alatt tartanak. A kormányfő el-
mondta: Brassó megyében például három 
vagy négy ilyen település van, de ugyanígy 
lehetséges, hogy három Argeş megyei te-
lepülésen karantént vezetnek be. Orban 
leszögezte: egyelőre egyetlen településen 
sem indult be a karantén bevezetését célzó 
eljárás, de amennyiben a helyzet indokol-
ja, nem haboznak azt elkezdeni.

Emlékeztetett: a kidolgozott gyakorlat 
értelmében amennyiben egy közösségen 
belül ezer főre három új fertőzés esik, ak-
kor kerülhet napirendre a helyi szintű ka-
rantén, amely lehet regionális, települési 
szintű, de akár egy érintett lakónegyedre 
is kiterjedhet. Azt is megjegyezte, hogy 
a gócpontok ebbe nem számítanak bele. 
Ha tehát egy kórházban vagy egy idős-
otthonban alakul ki tömeges fertőzés, 

az még nem vonja maga után az érintett 
lakónegyed vagy település lezárását. Ez 
csak akkor történik meg, ha az intézmé-
nyeken kívül észlelnek községi terjedést. 
Az országban a legfertőzöttebb megyék 
egyébként Suceava, Brassó, Argeş, Galac, 
Vrancea, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova, Bo-
toşani és Neamţ.

Egyébként Ludovic Orban miniszterel-
nök arra kérte kedden a rendőrséget, hogy 
támogassa a közegészségügyi igazgató-
ságokat abban a törekvésükben, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül azonosítsák 
a Covid–19-cel megfertőződött emberek 
kontaktjait, és így mielőbb elrendelhessék 
velük szemben a házi vagy intézményi ka-
rantént. Orban azt is kérte a rendőröktől, 
hogy ismét kezdjenek el ellenőrzéseket 
tartani azoknak a körében, akikkel szem-
ben az egészségügyi hatóságok elkülöní-
tést vagy karantént rendeltek el.

Tătaru: Európa pestise lett Románia
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter tegnap 
elismerte: az ország nehéz időszakon megy 
át. Emlékeztetett: a romániai járványhely-
zet miatt számos európai ország korlátozá-

sokat vezetett be a Romániából beutazók-
kal szemben. „Azt kiabáljuk, hogy Európa 
pestisévé váltunk. Hogyan váltunk Európa 
pestisévé? Úgy, hogy nem tartottuk be a 
szabályokat, vagy azzal, hogy a szabályok 
be nem tartására buzdítottuk az embere-
ket” – hangoztatta a miniszter, aki a nap 
folyamán a marosvásárhelyi megyei kór-
házba látogatott.

Tătaru szerint az egészségügyi rendszer 
jelenleg képes megbirkózni a helyzettel 
még akkor is, ha néha egy túlzsúfolttá vált 
intenzív osztályról másik kórház intenzív 
osztályára kell egy-egy beteget szállítani. 
Elmondta, a következő napokban egész-
ségügyi személyzetet vezényelnek át azok-
ba a háttérkórházakba, ahol nincs elegen-
dő egészségügyi dolgozó. A tárcavezető 
utalt a fertőzőgóccá vált kórházakra is, és 
felszólította a kórházak illetékeseit, hogy 
naponta mérjék fel a helyzetet, mivel az 
egészségügyi személyzetnek bevethető-
nek kell maradnia. Egyúttal kijelentette: 
a szükségállapot újbóli bevezetése nem 
indokolt, de a veszélyhelyzet mindaddig 
fennmarad, amíg csökkenni nem kezd a 
fertőzések száma.

Ö t megye adja az egy hét alatt re-
gisztrált koronavírus-fertőzöttek 

csaknem felét – derült ki az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) tegnapi 
jelentéséből. Az intézmény a július 13. és 
19. közötti adatok elemzése alapján kö-
zölte, az elmúlt héten diagnosztizált új 
fertőzések 43,4 százalékát Bukarestben, 
illetve Argeş, Brassó, Galac és Prahova 
megyében mutatták ki.

A múlt héten a fertőzés szövődménye-
iben elhunytak 42,6 százaléka Argeş, 
Prahova, Galac és Temes megyei, illetve 

bukaresti. Az elhunytak 78,5 százaléka 60 
év fölötti, 59 százalékuk férfi . Az esetek 94 
százalékában az elhunytaknak más beteg-
ségük is volt. Emellett Argeş, Brassó, Dâm-
boviţa és Galac megyében a fertőzési arány 
meghaladja a százat 100 000 főre vetítve. 
Az összes igazolt koronavírusos eset kap-
csán a legérintettebb helyszínek: Bukarest 
(11,7 százalék), Suceava (11,2), Brassó (6,2), 
Argeş (5,5) és Galac (4,3).

Az eddigi elhalálozások tekintetében 
a legérintettebb megye Suceava, amelyet 
még a járvány elején, a szükségállapot 

idején karantén alá is kellett vonni. Itt az 
elhalálozások 14,8 százalékát jegyezték. A 
további sorrend: Bukarest (7,9 százalék), 
Galac (5,5), Brassó (4,9) és Argeş (4,4). A 
legkevesebb fertőzést Szatmár (2), Szilágy 
(6) és Bihar (12) megyében azonosították. 
A fertőzési gócnak számító Brassó megye 
kivételével valamennyi erdélyi megyében 
kevesebb mint 50 új esetet találtak 100 
ezer lakosonként, és csak Temes, Fehér, 
Beszterce-Naszód, valamint Kovászna me-
gyében haladta meg a harmincat az utóbbi 
két hétben. (B. L.)

Fertőzöttség: Bukarest és négy megye az élen

Meghaladta az ezret a fertőzések száma az országban

Ismét megdőlt tegnap a 24 óra alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések rekord-
ja: 1030 személyen mutatták ki a kórt. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma elérte a 
40 163-at. A kórházakból eddig 24 663 személyt engedtek ki, közülük 2693-an olyan 
tünetmentes fertőzöttek, akiket tíznapos kórházi megfi gyelés után engedtek haza 
négynapos házi karanténba. Tegnap először közzétették azon személyek számát 
is, akiknél a második teszt is pozitívnak bizonyult. Ők 372-en vannak, ugyanakkor 
megjegyzik, hogy nem számítanak bele az új fertőzöttek számába. 24 óra alatt újabb 
27 személy halt bele a fertőzés szövődményeibe, ezzel az elhunytak száma 2101-
re nőtt. Intenzív osztályon 293 pácienst ápoltak. 336 fertőzött házi elkülönítésben 
tartózkodott, 213 pedig hatóságiban. Az elvégzett tesztek száma is rekordot döntött: 
egy nap alatt 24 877 tesztet végeztek, ezzel a tesztek összege 1 009 273.

„Európa pestise”. Egy Giurgiu megyei településen máris elrendelték a karantént




