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Több mint száz román munkás
fertőződött meg Németországban
Százötven romániai munkásnak lett 
pozitív a koronavírustesztje a németor-
szági Dingolfi ng-Landau járásban közölte 
tegnap a román külügyminisztérium. A 
munkások valamennyien egy farmon dol -
goznak, amelyet vasárnap karantén alá 
vontak a német hatóságok. A németor-
szági farmon 480-an dolgoznak, többsé-
gük román állampolgár. Eddig 174 mun-
kásnak lett pozitív a koronavírustesztje.

Tűzszünet a Donyec-medencében
Vasárnap éjféltől újabb tűzszünet lépett 
életbe a Donyec-medencében. Az Ukra-
jinszka Pravda hírportál orosz forrásokra 
hivatkozva jelentette vasárnap, hogy 
a donyecki szakadár erőknek kiadták 
a parancsot a tűz teljes beszüntetésére 
tegnaptól. Ezt megelőzően az ukrán 
Egyesített Erők Parancsnoksága szomba-
ton kiadott sajtóközleményében tudatta, 
hogy elkezdték az előkészületeket a teljes 
és mindenre kiterjedő fegyvernyugvás 
életbe léptetésére.

Olaszországban bevándorlók szöktek
meg egy karanténtáborból
Százan szöktek ki a szicíliai Caltanisetta 
táborából, ahol karantén alá helyezett tu-
néziaiakat szállásoltak el. Vasárnap estig 
legalább tíz bevándorlót találtak meg a 
fegyveres erők katonái és a rendőrök, a 
többieket továbbra is nagy erőkkel kere-
sik. Sajtóértesülések szerint a táborban 
elhelyezett háromszázötven migráns-
ból mintegy százan távoztak, miután 
széttörték a bejárati kaput. A hatóságok 
azonnal megkezdték a keresésüket. Volt, 
akit a központ közelében tartóztattak fel, 
mások mezítláb elindultak a városköz-
pont felé, és ott találtak rájuk.

Terrorcselekményt akadályozott meg
Moszkvában az FSZB
Elfogási kísérlet közben agyonlőttek 
a Moszkvával határos Himkiben egy 
közép-ázsiai férfi t, aki arra készült, 
hogy terrorcselekményt kövessen el az 
orosz főváros egy népes helyén – közölte 
tegnap az orosz Szövetségi Biztonsági 
Szolgálat (FSZB). Az FSZB szerint a 
gyanúsított, aki egy meg nem nevezett 
nemzetközi terrorszervezet tagja volt, 
ellenállást tanúsított, és tüzet nyitott a 
rendvédelmi szervek alkalmazottjaira. A 
helyszínen – egy elhagyatott garázsso-
ron – egy AKSZ-74 U géppisztolyt, három 
töltött tárat, két F-1 és RGD típusú grá-
nátot találtak nála a hatóságok, a bérelt 
lakásán pedig tárgyi bizonyítékokat arra, 
hogy kapcsolatban állt a terroristák kép-
viselőivel Szíriában, és hogy fegyveres 
támadást készült elkövetni Moszkvában. 
A szolgálat nem közölte, hogy a terrorista 
melyik közép-ázsiai ország állampolgára 
volt. A tájékoztatás szerint a hatóságok 
keresik az esetleges bűntársait.

Kína birtokba vette a csengtui
amerikai képviseletet
A csengtui amerikai konzulátus épü-
letéről hétfő reggel (közép-európai idő 
szerint vasárnap késő este) levonták az 
amerikai zászlót három nappal azután, 
hogy bejelentették ennek a képviseletnek 
a bezárását – legalábbis erről tanús-
kodtak a kínai televízióban bemutatott 
képsorok, majd nem sokkal később a 
pekingi külügyminisztérium bejelentette, 
hogy Kína birtokba vette a konzulátus 
épületét. Az ügy előzménye az volt, hogy 
Kína az amerikai kormány utasítására 
bezárta péntek este houstoni főkonzulá-
tusát, Washington ugyanis kémkedéssel 
vádolta meg a külképviseletet.

AZ ELLENZÉK A KORMÁNYT, A HATALOM AZ ELLENZÉKET OKOLJA A JÁRVÁNY TERJEDÉSE MIATT

Kötelező maszk a szabadban is?
További szigorításokat fontolgat a 
kormány a koronavírus-járvány terje-
désének megakadályozása érdeké-
ben. Ludovic Orban miniszterelnök 
szerint kiterjeszthetik a maszkviselé-
si kötelezettséget.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben a kormányoldal és az el-
lenzék egymásra mutogat a ko-
ronavírus-járvány romániai be-

robbanása miatt, a kormány a járvány 
további terjedésének megakadályozá-
sát célzó szigorításokat tervez. Ludo-
vic Orban miniszterelnök tegnap arról 
beszélt: fontolóra veszik, hogy a nyil-
vános zárt tereken túlmenően a zsúfolt 
szabadtéri helyszíneken is kötelezővé 
tegyék a száj maszk viselését. Orban el-
mondta, több prefektussal és a megyei 
katasztrófavédelmi bizottságok számos 
képviselőjével is egyeztetett, akik arra 
hívták fel a fi gyelmet, hogy bizonyos 
helyszíneken, például a piacokon vagy 
a tengerparti sétányokon a tömeg miatt 
nő a fertőzésveszély, ezért a kormány 
tárgyal a maszkviselési kötelezettség 
bevezetéséről ezeken a helyeken. Emel-
lett fölmerült a vendéglátóhelyek nyitva 
tartásának korlátozása és a távolságtar-
tásra vonatkozó rendelkezés szigorítása 
is a tengerparton.

A miniszterelnök hozzátette ugyanak-
kor, hogy ez még csupán elemzés tárgyát 
képezi, döntés nem született róla. „Meg-
próbálunk célzott intézkedéseket hozni, 
amelyek csökkentik a terjedés veszélyét 
a kockázati övezetekben” – hangoztatta 
Orban. Ilyen helyi intézkedéseket hoz-
hatnak Argeş megyében, ahol Emanuel 
Soare prefektus szerint ugyan még nem 
indokolt a karantén elrendelése, de el-
rendelhetik a kötelező maszkviselést 
minden olyan nyilvános helyen, ahol két 
főnél több tartózkodik.

Eközben megtörtént az első karantén-
sértés: egy férfi  ellen bűnügyi eljárás 
indult a járvány leküzdésének meghiúsí-
tása miatt, miután szombaton kiszökött 
a szerdán vesztegzár alá helyezett Pra-
hova megyei Gornetről, és a tengerpartra 
utazott.

Augusztusban jöhet
a bizalmatlansági indítvány
Eközben a kormányoldal és az ellen-
zék között szóváltás alakult ki annak 
kapcsán, ki tehető felelőssé a járvány 
terjedésének gyorsulása miatt. Marcel 
Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
ügyvivő elnöke tegnap leszögezte: a 
kormánynak mennie kell, mivel nem 
sikerült a maga oldalára állítania a pol-
gárokat a járvány elleni küzdelemben. 
„A félelem, a bírságok és a fenyegetések 

sohasem lesznek képesek helyettesíteni 
a korrekt intézkedéseket, illetve az át-
látható és hiteles kommunikációt” – írta 
közösségi oldalán. A PSD-elnök felrótta, 
hogy a kormány nem juttatta el az in-
gyenmaszkokat a rászorulóknak, nem 
kezdte el a július elsejétől meghirdetett 
országos antitesttesztelést, és a beígért 
400 lélegeztetőgépet sem szerezte be. 
Ciolacu leszögezte: a PSD augusztusban 
mindenképpen benyújtja a bizalmatlan-
sági indítványt a kormány ellen.

Mircea Romaşcanu, a PSD szóvivője 
vasárnap este azt mondta: egyedül a 
kormány felelős a kialakult járványügyi 
és gazdasági helyzetért, ezért a bizal-
matlansági indítvánnyal gondoskodni 
fognak róla, hogy minél előbb tűnjön 
el. Megállapította: a PSD elő tud ter-
jeszteni egy életképes javaslatot az ál-
lamfőnek, megfelelő miniszterekkel és 
miniszterelnökkel. Meglátása szerint a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) azért vezette 
be a veszélyhelyzetet, hogy „elnapolja” a 
bizalmatlansági indítványt, miközben tör-
vényszegésekre készül: nem akarja meg-
duplázni a gyermekpénzt augusztus 1-jé-
től, és kifogásokat keres, hogy elhalassza 
a nyugdíjemelést.

Az elmúlt napokat az „extrém felelőt-
lenség hetének” nevezte, amikor min-
den nap ezernél több új koronavírus-fer-
tőzöttet regisztráltak. Felrótta, hogy a 
PNL-kormány minden intézkedéssel 
elkésett, hogy járványügyben kétszer ke-
letkezett joghézag, hogy „egyetlen maszk 
sem jutott el a rászorulókhoz”, hogy 
felkészületlen embereket tettek vezető 
funkcióba, hogy „katasztrofálisan kom-
munikáltak”, hogy „maszk nélküli ivá-
szattal mutattak példát”, hogy hét beteg 
miatt helyeztek karanténba egy kétezer 
lakosú települést. A szóvivő azt is leszö-
gezte: Ludovic Orban miniszterelnöknek 
a parlament előtt kell beszámolnia a jár-
ványhelyzetről. Tegnap Marcel Ciolacu 
a képviselőház, Robert Cazanciuc pedig 

a szenátus elnökeként ezt hivatalosan is 
kérte a kormányfőtől.

Kormány: az ellenzék a hibás
Ionel Dancă, a PNL szóvivője közösségi 
oldalán arról írt: ha együtt nem teszünk 
erőfeszítéseket a koronavírus-járvány ter-
jedésének megfékezésére, nagyon nehéz 
lesz újraindítani a gazdaságot. „A járvány 
közepette felelőtlen politikai és jogi táma-
dások révén okozott jogalkotási vákuum, 
valamint a Covid-veszélyt alábecsülő obs-
kurus propaganda határhelyzetbe hozta 
az országot. A gazdaság újjáélesztésére 
irányuló tervünk most közös, kollektív, 
országos erőfeszítésektől függ, hogy tisz-
teletben tartsuk a járvány terjedésének 
korlátozására vonatkozó szabályokat” – 
hangsúlyozta vasárnap esti bejegyzésé-
ben a PNL képviselője.

Hozzátette: a pandémia kezdete óta az 
Orban-kormány gyorsan meghozott min-
den szükséges intézkedést, hogy meg-
tartsa a munkahelyeket, és megmentse 
a csődtől a vállalkozásokat, továbbá 
„példátlan ütemben” fogadta el az új kor-
mányzati programokat a gazdaság fellen-
dítésének érdekében. A szóvivő felsorolta 
a kormány vonatkozó intézkedéseit, de 
hozzátette: ezek alkalmazása a koronaví-
rus-járvány megfékezésétől függ.

Iuliana Scântei liberális szenátor ugyan-
csak vasárnap egy jászvásári sajtótájékoz-
tatón azt állította, azért jutott az ország 
ebbe a helyzetbe, mert a PSD az érvényben 
lévő szabályok megszegésére buzdított. 
„Nyilvánosan ki kell mondanunk, hogy ez 
a helyzet a PSD és a politikailag ellenőrzött 
intézmények, az ombudsman és az alkot-
mánybíróság tevékenységének az ered-
ménye: megsemmisítették a polgároknak 
és az orvosoknak a betegség kezelésére 
és leküzdésére tett erőfeszítéseit. Más-
részt eszköz nélkül hagyták a kormányt, 
az egészségügyi minisztériumot és a köz-
egészségügyi igazgatóságokat a járvány el-
leni küzdelemben” – hangoztatta Scântei. 

Bár vasárnap lévén kevés tesztet végez-
tek, így is 1104 koronavírus-fertőzöttet 

találtak 24 óra alatt a tegnapi bejelentés 
szerint. Ezzel az igazolt fertőzések száma 
45 902-re nőtt. Ebből 25 794 személy meg-
gyógyult, 3440 tünetmentes vírushordo-
zót pedig tíznapos kórházi megfi gyelést 
követően hazaengedtek négynapos házi 
karanténba. 258 olyan személyről érkezett 

jelentés, akinek az első pozitív tesztje után 
a második is az lett. 24 óra alatt 19 személy 
hunyt el a koronavírus-fertőzés szövőd-
ményei következtében, ezzel a halottak 
száma 2206-ra nőtt. Intenzív osztályon 
rekordszámú, 353 pácienst ápoltak. 24 óra 
alatt csupán 7574 tesztet végeztek, ezzel 
az összes teszt száma 1 110 534-re nőtt. 
Egyébként a legtöbb fertőzöttet Bukarest-

ben találták, a további sorrend Dâmbo-
viţa, Argeş, Prahova és Brassó. Házi el-
különítésben 1900, intézményesben 4112 
személy tartózkodott. Emellett 12 396-an 
házi, 14-en pedig intézményes karantén-
ban voltak. A hatóságok 1364 bírságot 
róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 
471 500 lej értékben. (B. L.)

Kevés teszttel is 1100 fölött az új fertőzöttek száma
Szigoríthatnak. Nem csak a belső terekben lehet kötelező a maszk, hanem utcán is




