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A romániai polgárok 33 százaléka kételkedik a vírus létezésében

A romániai polgárok jelentős része kételkedik a koronavírus létezésében – derült ki 
egy, a Novel Research közvélemény-kutató által a Provident Financial Románia meg-
rendelésére készített, csütörtökön ismertetett felmérésből. A kutatásból kiderül: a 
többség – valamivel több, mint 55 százalék – hisz a vírus létezésében, a válaszadók 
33 százalékának azonban kételyei vannak vele kapcsolatban. 12 százalék pedig 
csupán kitalációnak tartja az egész járványhelyzetet. Ez utóbbi kategória aránya a 
városokban 7, a falvakban viszont 16 százalék.

Védekezés és támadás. Iohannis belügyi illetékesekkel egyeztetett, majd nekiment a PSD-nek

 » RÖVIDEN

Magyarországot és Lengyelországot
támadja Dacian Cioloș
A G4Media hírportál információi alap-
ján Dacian Cioloș volt román kormány-
fő, a Renew Europe (Újítsuk meg Euró-
pát) EP-frakció vezetője szerdán nyílt 
levélben fordult az Európai Bizottság 
elnökéhez, Ursula von der Leyenhez és 
Michael Roth szociáldemokrata német 
Európa-ügyi miniszterhez, amelyben 
Magyarországot és Lengyelországot 
támadta. A politikus azt állította, hogy 
miután Orbán Viktor az EU-csúcs után 
hazatért Brüsszelből, a vezető hírportál, 
az Index főszerkesztőjét politikai okok-
ból lemondásra kényszerítették, majd 
amiatt sajnálkozott, hogy szerinte ez-
által sérült Magyarországon a sajtósza-
badság és a médiapluralizmus. A levél 
második felében a konzervatív lengyel 
kormányt támadta annak ürügyén, hogy 
Varsóban bejelentették a külföldi, dön-
tően német tulajdonú média „repoloni-
zációját”, mivel a külföldi média durván 
beavatkozott a lengyel államfőválasz-
tásba Rafal Trzaskowski oldalán. Cioloș 
továbbá az Európai Bizottság és az Unió 
soros elnökségét betöltő Németország 
fellépését kérte Magyarországgal, illetve 
Lengyelországgal szemben, megjegyez-
ve, hogy a 7-es cikkely szerinti eljárások 
egyik állam tekintetében sem vezettek 
semmilyen eredményre. 

Orosz–fehérorosz feszültség
Moszkvának tudomása van arról, hogy 
Fehéroroszországban őrizetbe vettek 
33 orosz állampolgárt, akit a Wagner 
katonai magáncég alkalmazottjának 
tartanak, és „kimerítő tájékoztatást” 
vár Minszktől az ügyben – jelentette ki 
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újság-
íróknak csütörtökön az orosz fővárosban. 
Az ügy előzménye, hogy a fehérorosz 
hatóságok Minszk közelében szerdára 
virradóra őrizetbe vették a Wagner Group 
nevű orosz biztonsági magáncég zsoldo-
sait. A rendvédelmi szervek tájékoztatása 
szerint értesülést kaptak arról, hogy 
több mint 200 fegyveres lépett Fehér-
oroszország területére azzal a céllal, hogy 
destabilizálja az országot a választási 
kampány idején.

Halasztaná a választást Trump
Donald Trump amerikai elnök felve-
tette az alkotmány értelmében novem-
ber elején esedékes elnökválasztás 
elhalasztását, azt hangoztatva, hogy 
a koronavírus-járvány miatt előtérbe 
került levélszavazás visszaélésekre adna 
lehetőséget. Az elnök a csütörtök reggeli 
Twitter-bejegyzései egyikében vetette fel 
ezt a lehetőséget. Mint írta: az általános, 
levélben történő szavazás „a legpontat-
lanabb és legcsalárdabb választás lesz 
a történelemben. Nagyon kínos lesz az 
Egyesült Államoknak.” Donald Trump 
három kérdőjellel írta le: „elhalasztan-
dó-e a választás addig, amíg az emberek 
megfelelően, biztonságosan és nyugod-
tan voksolhatnak?”.

Berlin: az amerikai csapatkivonás
gyengíti a NATO-t
A Németországban állomásozó ame-
rikai katonák létszámának bejelentett 
csökkentése gyengíteni fogja a NATO-t 
– szögezte le szerdán Norbert Röttgen, a 
berlini szövetségi parlament (Bundestag) 
külügyi bizottságának elnöke. A Keresz-
ténydemokrata Unió (CDU) politikusa az 
Augsburger Allgemeine című újságnak 
nyilatkozva úgy vélte, hogy az amerikai 
védelmi miniszter állításával szemben a 
lépés nem erősebbé, hanem gyengébbé 
teszi majd az észak-atlanti szövetséget.

IOHANNIS A PSD-T OKOLJA, ÉS ISMÉT A SZÉKELY AUTONÓMIA „TÁMOGATÁSÁT” RÓTTA FEL

Újabb járványrekord dőlt meg
Miközben a csütörtöki adatok szerint 
24 óra alatt rekordszámú, 1300 fölötti 
új koronavírus-fertőzöttet azonosí-
tottak, hatályba lépett az a szerda 
esti kormányrendelet, amely a helyi 
hatóságokra ruházza a jogot, hogy 
a fertőzéssel jobban sújtott helye-
ken az utcán is kötelezővé tegyék a 
szájmaszkot.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb rekord dőlt meg csütörtökön: 
1356 koronavírus-fertőzöttet azono-
sítottak 24 óra alatt. Ezzel megha-

ladta a 20 ezret a nyilvántartott aktív fertő-
zöttek száma, az igazolt fertőzések száma 
pedig 49 591-re nőtt. Közülük 26 609-et 
gyógyultnak nyilvánítottak, 4005 tünet-
mentes vírushordozót pedig tíznapos kór-
házi megfi gyelés után hazaengedtek négy-
napos elkülönítésbe. Az új fertőzötteken 
kívül 526 fertőzött második tesztje lett szin-
tén pozitív. 24 óra alatt újabb 35 beteg halt 
bele a fertőzés okozta szövődményekbe, 
mindannyian más betegségben is szenved-
tek. Ezzel a halottak száma 2034-re nőtt. 
Intenzív osztályon rekordszámú, 402 páci-
enst ápoltak. Házi elkülönítésben 3155-en, 
hatóságiban 6223-an tartózkodtak. 18 244-
en házi, 96-an hatósági karanténban vol-
tak. A 24 óra alatt elvégzett tesztek száma 
23 402, vagyis a fertőzöttek aránya 5,79 
százalék. Az összes elvégzett teszt száma 
1 177 630. A hatóságok 885 bírságot róttak 
ki a veszélyhelyzet idején hatályos rendel-
kezések megsértése miatt, összesen 294 
475 lej értékben.

Iohannis: a PSD és az RMDSZ is 
felelős a válsághelyzetért
Eközben Klaus Iohannis államfő csütör-
tökön Marcel Vela belügyminiszterrel és 
Raed Arafat államtitkárral egyeztetett a te-
endőkről. A megbeszélést követően ismét 
kiállt a nyilvánosság elé, hogy kirohanást 

intézzen az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) ellen, amely szerinte a legfőbb 
felelős a járvány terjedésért. Iohannis sze-
rint a kormány jól kezelte a járványhelyze-
tet, ez azonban nem felelt meg a PSD-nek, 
és mivel – többek között az RMDSZ támo-
gatásával – még mindig többséggel ren-
delkezik a parlamentben, lépett, és gúnyt 
űzött a járványhelyzet kezelését lehetővé 
tevő jogszabályból. Akárcsak áprilisban, 
ismét a PSD szemére vetette, hogy „lepak-
tált” az RMDSZ-szel, ismét azzal vádolva a 
szociáldemokratákat, hogy „suttyomban” 
meg akarták szavazni az „úgynevezett szé-
kelység” autonómiáját. „Elképzelhetetlen 
cinizmussal húzták az időt, hogy az új 
törvény ne léphessen hatályba” – mondta 
Iohannis, aki szerint a PSD szándékosan 
idézett elő egészségügyi válsághelyzetet, 
hogy bírálhassa a kormányt. Hozzátette: 
ő és a kormány eltökélt abban, hogy ezt 
a válsághelyzetet is kezelje. Mindenkit a 
szabályok betartására szólított fel, és kije-
lentette: aki megsérti őket, az számíthat a 
hatóságok szigorára. A PSD reakciójában 
leszögezte: az igazi felelős a helyzetért 
„Iohannis, és bűnös, inkompetens kor-
mánya”, és bírálták az elnököt, amiért az 
inkompetens kormányt védi.

Hatályban a szájmaszkrendelet
Eközben az utcán is kötelezővé válhat a 
szájmaszk viselése a koronavírus-járvány 
által kiemelten sújtott megyékben, miu-
tán a kormány szerda esti ülésén elfogad-
ta az erre vonatkozó rendeletet. A járvány 
leküzdését célzó korábbi rendeletet mó-

dosító rendelkezés értelmében augusztus 
elsejétől a megyei katasztrófavédelmi bi-
zottságok eldönthetik, hogy kötelezővé 
teszik a maszkviselést azokon a helyeken, 
ahol tömeg alakulhat ki, és nem biztosít-
ható a másfél méteres távolság az embe-
rek között. A rendelet szerint ilyen helyek 
a piacok, a vásárok, a buszmegállók és a 
vasútállomások, azok a helyszínek, ahol 
nyilvános ünnepség vagy zarándoklat 
zajlik, az idegenforgalmi látványosságok 
kültéri részei. A katasztrófavédelmi bizott-
ságok feladata annak eldöntése is, hogy 
amennyiben kötelezik a maszkviselést, az 
milyen időintervallumban érvényes. Azon 
helyszínek kiválasztása, ahol kötelezővé 
válhat a maszkviselés, a tisztiorvosi szol-
gálat javaslata alapján történik. A korláto-
zások vonatkoznak a vendéglátóhelyekre 
is: a kormány eldöntötte, hogy este 11-kor 
kötelezhetők az üzemeltetők a teraszok 
bezárására. Ludovic Orban miniszterelnök 
ezt azzal indokolta, hogy számos terasz va-
lójában álcázott klub. A tulajdonosok nem 
fogadhatnak több vendéget, mint ahány 
ülőhely van a teraszon, és kötelesek meg-
akadályozni, hogy fi zikai interakció jöjjön 
létre a vendégek között. Mint Raed Arafat 
katasztrófavédelmi államtitkár elmagya-
rázta, ez azt jelenti, hogy tilos táncolni. 
Nem került viszont végül bele a rendeletbe 
az a megszorítás, hogy a tengerparti stran-
dokon csak a házaspárok, illetve a kisgye-
rekek és kísérőik napozóágyai kerülhetnek 
két méternél közelebb egymáshoz. Raed 
Arafat szerint erről azért mondtak le, mert 
a már hatályos rendelkezések is rögzítik a 
távolságtartási kötelezettséget.

Egyébként tovább nőtt azon megyék 
száma, ahol a sok fertőzéses eset miatt az 
utcai maszkviselésről döntöttek: Argeș és 
Dâmbovița után Galac, Vâlcea, Prahova 
és Brassó megye illetékesei is úgy rendel-
keztek, hogy a piacokon és a sétálóöveze-
tekben is maszkviselésre kényszerítik az 
embereket. Emellett Bukarest óvárosában 
is kötelező a maszkviselés.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter csü-
törtökön arról beszélt: két nehéz hét követ-
kezik, amelyben a járvány progresszívan 
terjed majd, ezen időszakban alkalmassá 
teszik a kórházakat a több beteg befogadá-
sára. A tárcavezető szerint amennyiben az 
emberek betartják a szabályokat, akkor el-
laposodhat a járványgörbe, és csökkenhet 
a fertőzöttek száma.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) azonnal benyújtja a bizalmat-

lansági indítványt a kormány ellen, amint 
meglesznek a szükséges támogató aláírá-
sok – jelentette be csütörtökön Robert Ca-
zanciuc. A szenátus szociáldemokrata ügy-
vivő elnöke elmondta, arra várnak, hogy a 
kormány megbuktatásában érdekelt pártok 
jelezzék csatlakozási szándékukat. Hozzá-

tette: már szinte az összes szükséges aláírás 
megvan. Mint ismeretes, a kormánybuktató 
indítvány sikeréhez az összes képviselő és 
szenátor fele plusz egy szavazata, vagyis 
233 voks szükséges. A PSD mellett koráb-
bi koalíciós partnere, a Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) támogatása 
valószínű, ugyanakkor Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke még szerdán jelezte: jelen-

leg nem tartják indokoltnak a csatlakozást. 
Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke még a 
hét elején arról beszélt: augusztusban min-
denképpen benyújtják az indítványt, mivel a 
kormány elvesztette az ellenőrzést a korona-
vírus-járvány fölött. Tegnap közölte, augusz-
tus közepén terjesztik be. Korábban az volt a 
PSD álláspontja, hogy az indítvánnyal meg-
várják a veszélyhelyzet leteltét. (B. L.)

Készül a PSD a kormánybuktatásra
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