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Enyhén nőtt az új fertőzöttek száma

Ismét nőtt a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: a tegnapi je-
lentések szerint egy nap alatt 1182 személyen mutatták ki a fertőzést. Ezzel az igazolt 
fertőzések száma 48 235-re nőtt. Közülük 26 446 személy meggyógyult, 3870 tünet-
mentes hordozót pedig tíznapos kórházi megfi gyelés után hazaengedtek négynapos 
házi elkülönítésbe. 643 személy második tesztje lett pozitív. 24 óra alatt 30 újabb 
páciens halt bele a fertőzés szövődményeibe, ezzel az elhunytak száma 2269-re nőtt. 
Intenzív osztályon rekordszámú, 377 páciens feküdt. 2173 fertőzött házi, 5510 pedig 
intézményes elkülönítésben tartózkodott. Emellett 16 304-en házi, 21-en pedig ható-
sági karanténban voltak. 24 óra alatt 22 529 tesztet végeztek el, ez annyit jelent, hogy 
a fertőzések aránya 5,25 százalék. 8095 tesztet az érintettek kérésére végeztek el. 
Az összes elvégzett teszt száma ezzel 1 154 228-ra nőtt. A hatóságok 24 óra alatt 969 
bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megszegése miatt, 
összesen 174 250 lej értékben.

Voksvita. Nem mindenkinek tetszik a szeptember végi időpont

 » RÖVIDEN

Kelemen Hunor: egyelőre
nem buktatna kormányt az RMDSZ
Az RMDSZ most nem ír alá bizalmat-
lansági indítványt – jelentette ki tegnap 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. 
 „Mi nem fogunk jelenleg aláírni bizal-
matlansági indítványt, ez száz százalék. 
(...) Nem hiszem, hogy időszerű lenne 
előállni a bizalmatlansági indítvánnyal, 
amikor más problémák vannak. Nem is 
hiszem azonban, hogy a bizalmatlansági 
indítvány nagy katasztrófa lenne, mivel 
ez egy alkotmányos eszköz, politikai 
eszköz az ellenzék kezében” – szögezte 
le Kelemen a RFI-nek nyilatkozva. Mint 
ismeretes, a Szociáldemokrata Párt 
jelezte: augusztusban be kívánja nyújtani 
a kormánybuktató indítványt.

Illegális tábort számolt fel
a francia rendőrség Párizsban
Felszámolt a francia rendőrség tegnap 
hajnalban egy illegális migránstábort 
Párizs egyik peremkerületében, Auber-
villiers-ben, mintegy 1250 kelet-afrikai, 
afganisztáni illegális bevándorlót 
szállítottak el szükségszállásokra autó-
buszokkal – közölték a helyi hatóságok 
és a helyi média. A Le Parisien című 
újság úgy értesült, hogy a migránsokon 
a szükségszállásokon koronavírustesz-
tet végeznek majd el óvatosságból. A 
helyi prefektúra szerint az 1250 ember-
ből több mint ezer egyedülálló férfi , 
a többiek együtt lévő családok tagjai. 
Számos illegális migránstábor jött már 
létre a 2015-ös európai migránsválság 
óta Párizs környékén, főleg azóta, hogy 
2016-ban a francia hatóságok a La Man-
che partján lévő Calais-ban felszámoltak 
egy nagy tábort. Ezekben a táborokban 
laknak olyan migránsok, akiket más 
európai országokban nem fogadtak 
be, olyanok, akik menedékjogot kértek 
Franciaországban, de kérelmüket még 
nem fogadták el, és olyanok is, akik már 
megkapták a menekültstátust, de nem 
találtak szállást.

Már nem tölthetik a hétvégéket
börtönön kívül a katalán vezetők
Már nem tölthetik a hétvégéket börtönön 
kívül az elítélt katalán függetlenségi 
vezetők, mivel az ügyészség fellebbezé-
se után az illetékes barcelonai bíróság 
kedden felfüggesztette az erről szóló 
engedélyt. Az érintettek július közepén 
kerültek a legenyhébb, úgynevezett hár-
mas büntetési fokozatba, amely lehetővé 
teszi, hogy az elítéltek hétfőtől csütörtö-
kig a börtönben töltsék az éjszakákat, ám 
napközben és  hétvégéken eltávozhat-
nak. Az ügyészség azonban fellebbezést 
nyújtott be az enyhítés ellen, hivatkozva 
arra, hogy az elítéltek többsége nem 
töltötte még le büntetése negyedét, szo-
katlannak nevezte az ilyenkor megítélt 
kedvezményeket, amelyek a „büntetlen-
ség érzését” keltik, és hangsúlyozta a 
törvény alkalmazásának egyenlőtlensé-
gét ebben az esetben.

Kezdődik az amerikai
csapatcsökkentés Németországban
Az Egyesült Államok heteken belül 
megkezdi a korábban bejelentett 
csapatcsökkentést Németországban 
– jelentette be az amerikai védelmi 
miniszter tegnapi washingtoni sajtó-
tájékoztatóján.  Mark Esper közölte, 
hogy 11 900 amerikai katonát vonnak ki 
Németországból. Csaknem 5600 katonát 
NATO-tagországokba telepítenek át, 
6400 katona pedig visszatér az Egyesült 
Államokba. Esper leszögezte: a lépést 
úgy hajtják végre, hogy ezzel „erősítik a 
NATO-t és Oroszország elrettentését”.

A TERASZOK ESTE 11 ÓRAI BEZÁRÁSÁVAL AKADÁLYOZNÁK MEG A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉT

Jöhetnek a szigorítások
A katasztrófavédelmi operatív törzs 
megtette a javaslatot arra, hogy az 
utcai maszkviselés is kötelezővé 
válhasson. A kormány tegnap esti 
ülésén készült elfogadni az erről 
szóló rendeletet.

 » BALOGH LEVENTE

J óváhagyta az Országos Katasztrófa-
védelmi Bizottság kedd esti ülésén 
a koronavírus-járvány terjedésének 

megelőzése érdekében kidolgozott újabb 
megszorításokat, amelyeket tegnap esti, 
lapzártánk után véget ért ülésén készült 
határozatban elfogadni a kormány.

Ludovic Orban miniszterelnök, aki 
egyben a katasztrófavédelmi bizottsá-
got is vezeti, tegnap közölte, a kormány 
mérlegeli, hogy az intézkedések az egész 

országra érvényesek legyenek, vagy csak 
bizonyos zsúfolt helyeken, mint a ten-
gerpart, Bukarest, illetve a járvány által 
leginkább sújtott megyék. Orban kedden 
arról beszélt: ezek nem azonnali és orszá-
gos szinten kötelező érvényű megszorítá-
sok, hanem a megyei katasztrófavédelmi 
bizottságok az aktuális viszonyok isme-
retében dönthetnek a bevezetésükről. Az 
egyik legsúlyosabb megszorítás a kötele-
ző utcai maszkviselés bevezetése azokon 
a helyeken, ahol nem tartható be a másfél 
méteres távolság az emberek között. Ezen 
helyszínek megnevezése a járványhelyzet 
függvényében a helyi katasztrófavédelmi 
bizottságok hatáskörébe tartozik, mint 
ahogy azon időintervallum kijelölése is, 
amelyben a maszkok viselése kötelező. 
A maszkviselési kötelezettség alól men-
tesülnek a kemény fi zikai munkát végző 
személyek, valamint az öt év alatti gyere-

kek. Emellett a vendéglátóhelyek terasza-
it este 11 és reggel 6 óra között kötelezően 
zárva kell tartani, és táncolni is tilos. A 
tengerparti strandokon csak a házas-
párok, illetve a felnőttek által felügyelt 
gyerekek napozóágyai lehetnek közelebb 
egymáshoz két méternél.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter ked-
den este megerősítette: az intézkedéseket 
azokban a régiókban léptetik életbe, ahol 
fertőzőgócok alakultak ki. Elmondta, az el-
múlt hetek tapasztalata az, hogy a fertőző-
gócok olyan személyek miatt alakulnak, ki 
akik a szabadságuk alatt megfertőződtek, 
és „hazavitték” a vírust.

Marcel Ciolacu, az ellenzék fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő el-
nöke bírálta a kormányt az intézkedések 
miatt. Mint mondta, azért állt elő olyan 
helyzet, hogy be kelljen őket vezetni, mert 
a kormány elveszítette az ellenőrzést a jár-
ványhelyzet fölött. Hozzátette: az intézke-
dések magyarázatra szorulnak, azokból 
ugyanis egyelőre az szűrhető le, hogy a 
koronavírus este 11-ig fertőz, azután kímé-
letesebbé válik.

Eközben tegnap Argeș után újabb jár-
vány sújtotta megye illetékesei döntöttek 
a szigorításokról: mostantól Dâmbovița 
megyében is kötelező a maszk viselete a 
szabadban is. Az ügyben tegnap este meg-
szólalt Klaus Iohannis államfő is, aki saj-
tótájékoztatóján arról beszélt: ma egyeztet 
a belügyminiszterrel és a katasztrófavéde-
lemért felelős államtitkárral, mivel kritikus 
pillanatban vagyunk, a helyzet rendkívül 
súlyos, ezért létfontosságú az emberek vé-
delme, a járvány ellenőrzés alatt tartása.

 » B. L.

A szeptember végére tervezett önkor-
mányzati választást megelőző időszak-

ban a politikai pártok között pillanatnyilag 
arról zajlik a vita, hogy a járványhelyzet 
egyáltalán lehetővé teszi-e a megméret-
tetés megrendezését a tervezett időpont-
ban. Constantin-Florin Mituleţu-Buică, az 
Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke 
közölte: a szeptember 27-ére kiírt helyha-
tósági választásokat megelőző időszakban 
a versenyben részt venni kívánó pártok 
megnyithatják és bejelenthetik számláikat 
az AEP-nél. Hozzátette: noha egyes tele-
pülések jelenleg vesztegzár alatt vannak, a 
karantént várhatóan feloldják a választóke-
rületek létrehozása előtt.

 A Központi Választási Irodát augusztus 
2-án hozzák létre, augusztus 7. és 11. között 
jegyeztethetik be magukat a választási szö-
vetségek, míg a jelöltek listáját augusztus 7. 
és 18. között lehet benyújtani. A jelöltek név-
sora augusztus 24-éig módosítható.

A választási kampány augusztus 28-án 
kezdődik, és szeptember 26-án reggel 7 órá-
ig tart, ekkor kezdődik a kampánycsend. A 
szavazás szeptember 27-én reggel 7 órakor 
kezdődik, az urnákat este 9 órakor zárják. 
Ugyanakkor vannak olyan pártok, amelyek 
a voksolás halasztását szeretnék. A Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség – Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) 
tandem még kedden arra kérte Klaus Io-
hannis államfőt és a parlamenti pártokat, 
kezdjenek egyeztetést arról, hogy a járvány-
helyzet miatt egyáltalán megtartható-e a 
voksolás a tervezett időpontban. A párt-

szövetség szerint a jelenlegi epidemioló-
giai helyzetben további elővigyázatossági 
intézkedések híján el kell halasztani, mivel 
veszélyeztetné a polgárok és a választási bi-
zottságok tagjainak egészségét.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a témában 
a parlament elé idézte Ludovic Orban mi-
niszterelnököt, hogy egyértelműen mondja 
ki: a jelenlegi járványhelyzet alapján lehet-
séges-e a voksolás megtartása szeptember 
27-én. A kormányoldal ugyanakkor úgy véli: 
nem szükséges a halasztás. Raluca Turcan 
miniszterelnök-helyettes kedden délután 
leszögezte: a választások lebonyolíthatók a 
tervezett időpontban, és a kormány meg is 
akarja tartani a megmérettetést. Hozzátette: 

a kormány az egészségügyi hatóságokkal 
együtt a polgárok egészségét védő intézke-
déseket dolgoz ki a választások idejére.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tegnap 
kijelentette: nem ért egyet a választás elha-
lasztásával, mivel az elöljárók legitimitása 
megkérdőjeleződne, ráadásul nem tudni, 
hogy fél év vagy egy év múlva milyen lesz a 
járványhelyzet. Szerinte a megoldás a szava-
zókörök számának megkétszerezése lenne. 

Klaus Iohannis elnök tegnap este azt 
mondta: a választás az óvintézkedések mel-
lett valószínűleg megtartható, de a kampány 
nehezebben lesz majd lebonyolítható. Közöl-
te, a végső döntés augusztus közepén szület-
het meg.

Viták közepette kezdődött el a választási időszak




