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A kínaiak már azt mondják: hatásos az oltásuk

Hatásosnak értékelte koronavírus-vakcináit a China National Biotec Group (CNBG) 
kínai gyártó az alapján, hogy Kínában már több százezer embernek adták be, és 
senki közülük nem fertőződött meg utána – adta hírül a South China Morning Post 
(SCMP) című hongkongi lap kedden. Az állami kézben lévő CNBG egyik vezető 
tisztviselője a kínai állami rádiónak nyilatkozva arról is beszámolt, hogy a gyártó 
két, még tesztelés alatt álló készítménye akár három éven át biztosíthat védettsé-
get. A két oltóanyag a klinikai tesztek harmadik fázisánál tart, egyebek mellett az 
Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában 
és Jordániában vizsgálják nagyobb számú tesztalanyon. Kína sürgősségi program-
ja keretében – amely lehetővé teszi, hogy tesztelés alatt álló készítményeket is 
beadjanak a fertőzésveszélynek leginkább kitett embereknek, például egészségügyi 
dolgozóknak – a CNBG két készítményét alkalmazták eddig a legszélesebb körben. 
Világszerte nyolc koronavírus-vakcina tart a klinikai tesztek harmadik fázisában, 
négyet közülük kínai vállalatok fejlesztettek ki.

Gyanús ügyek. Marĳ a Kalesznyikavát megpróbálták kitoloncolni, de ellenállt
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Ukrán nyelvtörvény:
nem visszakozik Kĳ ev
Csak 2023-tól vezetik be az ukrán nyelvű 
oktatást a román tannyelvű iskolákban – 
közölte tegnap Bukarestben Dmitro Kule-
ba ukrán külügyminiszter, aki bukaresti 
hivatalos látogatása alkalmával közös 
sajtóértekezletet tartott román hivatali 
kollégájával. Az ukrán diplomácia veze-
tője szerint „részletekbe menő” tárgya-
lásokat folytattak Bogdan Aurescuval az 
ukrán nyelvtörvényt illetően. Hozzátette: 
a nyelvtörvény elfogadásakor a Velen-
cei Bizottság megfogalmazott néhány 
észrevételt, amelyet az ukrán hatóságok 
fi gyelembe vettek, és a következőkben 
nem szándékoznak olyan módosításo-
kat eszközölni, amely „más országok 
érdekeit szolgálja”. Kuleba leszögezte: 
az ország adminisztratív-területi elosz-
tása „kizárólag Ukrajna belügye”, és ez 
ügyben egyetlen országtól sem fogad-
nak el „leckéket”. Bogdan Aurescu úgy 
fogalmazott, hogy az Ukrajnában élő 
kisebbségek ügye „a két ország közötti 
párbeszéd napirendjén marad mindad-
dig, amíg tartós megoldást találnak”.

Szigorúbb szabályok
az ideiglenes lakhely bejegyzésekor
Szigorúbban ellenőrzik az ideiglenes lak-
hely bejegyzésére vonatkozó kérelmeket 
szeptember folyamán – jelentette be hét-
főn Monica Dajbog belügyminisztériumi 
szóvivő. A lakosság-nyilvántartó hivatal 
új intézkedéseket vezetett be, amelyek 
értelmében szigorúbban ellenőrzik 
azokat a lakcímeket, amelyekre több 
ideiglenes lakcímbejegyzési kérelmet 
nyújtottak be, és kiküldik a rendőrséget 
ellenőrzésre, hogy kiderüljön, a kérést 
benyújtó személyek valóban ott laknak-e, 
mondta Dajbog. „Amennyiben a rendőr-
ségi ellenőrzéskor kiderül, hogy az illető 
személy nem lakik azon a lakcímen, az 
ideiglenes lakhely bejegyzésére vonat-
kozó kérelmét elutasítják” – mutatott 
rá a belügyminisztérium szóvivője. A 
belügyminisztérium többek között ezek-
kel a szigorításokkal akarja megelőzni 
az esetleges voksolási visszaéléseket és 
törvénytelenségeket a szeptember 27-ére 
kiírt helyhatósági választásokon, mondta 
még Dajbog.
 
Von der Leyen Mairead McGuinness ír
EP-képviselőt javasolja új EU-biztosnak
Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke kedden bejelentette, 
hogy Mairead McGuinnesst, az Európai 
Parlament egyik alelnökét javasolja új 
uniós biztosnak azt követően, hogy Phil 
Hogan, a bizottság kereskedelemért 
felelős ír tagja augusztus végén lemon-
dott megbízatásáról. Hogan területét 
Valdis Dombrovskis alelnökre ruházná 
át. Az uniós bizottság elnöke rövid 
sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy Mc-
Guinness számára a bizottság pénzügyi 
területekért felelős portfólióját szánja. 
Phil Hogan, a bizottság kereskedelemért 
felelős ír tagja augusztus végén mondott 
le, miután kiderült, hogy hazájában, Íror-
szágban megsértette a koronavírus-jár-
vány miatt bevezetett előírásokat.

Trump szétkapcsolná Washington
és Peking gazdasági kapcsolatait
Donald Trump amerikai elnök a hétfői 
sajtókonferenciáján felvetette Washing-
ton és Peking gazdasági kapcsolatainak 
esetleges szétcsatolását. „Dollármilliár-
dokat veszítünk, és ha nem üzletelnénk 
velük (a kínaiakkal), akkor nem veszí-
tenénk dollármilliárdokat. Ezt hívják 
szétkapcsolásnak, kezdjenek csak el 
gondolkodni erről” – fogalmazott Trump. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER SZERINT AZ ISKOLAKEZDÉS ÉS A KAMPÁNY NYOMÁN NŐ A FERTŐZÉS

Tătaru: nehéz hónap következik
Nem lesz könnyű a következő hónap 
az egészségügyi rendszer számára, 
de október közepétől csökkenésnek 
indulhat a járványgörbe – véli Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter.
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A választási kampány és az iskolakez-
dés miatt nehéz hónap elé nézünk 
a koronavírus-járvány elleni küz-

delemben – véli Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter. A tárcavezető hétfőn este arról 
beszélt: amennyiben a lakosság betartja a 

járvány megelőzésére szolgáló előírásokat, 
október közepéig csökkenésnek indulhat 
az új fertőzöttek napi száma. „Addig nem 
marad más, mint az, hogy megbirkózzunk 
a növekedéssel, amely – úgy gondoljuk 
– kisebb lesz a következő időszakban. Ez 
olyan növekedés, amelyre a tanév kezdete 
és a választási kampány miatt számítunk” 
– fogalmazott a tárcavezető, aki szerint a 
napi új esetek száma a kétezret is elérheti.

Tătaru kitért a várható szezonális infl u-
enzajárványra is. Mint ismeretes, az 
egészségügyi illetékesek szeretnék elke-
rülni, hogy egyszerre tomboljon a koro-
navírus-járvány és az infl uenza, ez ugyan-

is egyrészt még jobban megterhelné az 
egészségügyi rendszert. Elmondta, idén 
a tavalyinál jóval több infl uenza elleni ol-
tást rendeltek, ezek szeptember közepétől 
érkeznek meg. Emlékeztetett: tavaly más-
fél millió oltást rendeltek, amiből 500 000 
talált gazdára. Idén hárommillió oltás áll 
majd rendelkezésre, és szükség esetén 
még többet rendelnek.

„Remélem, akik eddig ódzkodtak, most 
beoltatják magukat infl uenza ellen. Koro-
navírus-világjárványban vagyunk, és arra 
panaszkodunk, hogy nincs ellene oltás. 
Akkor legalább azt az oltást használjuk, 
ami megvan” – mondta a miniszter.
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Forgalomba került az új koronavírus-fer-
tőzés megelőzését szolgáló Gam-Ko-

vid-Vak (Sputnik V) vakcina első tétele 

– közölte az orosz egészségügyi miniszté-
rium tegnapra virradóra. A tárca szerint 
a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi 
és Mikrobiológiai Kutatóintézet által kifej-
lesztett oltóanyag az orosz fogyasztóvédel-

mi felügyelet (Roszpotrebnadzor) labora-
tóriumaiban sikeresen átesett a megfelelő 
minőség-ellenőrzésen. A minisztérium 
azt ígérte, hogy a vakcina hamarosan 
az ország régióiba is el fog jutni. Mihail 
Murasko egészségügyi miniszter hétfőn 
kiadott közleménye szerint az oltóanyag 
klinikai tesztelésének harmadik szakasza 
ezen a héten kezdődik meg a moszkvai 
poliklinikákon, 40 ezer önkéntes bevoná-
sával. Az orosz főváros hétfőn arról adott 
ki tájékoztatást, hogy a kísérletben való 
részvételre mintegy 25 ezren jelentkeztek. 
Oroszországban az igazolt Covid–19-fer-
tőzések száma az előző nap alatt 5099-cel 
1 035 789-re emelkedett a tegnap közölt 
hivatalos adatok szerint. A terjedés üteme 
0,5 százalékos, az új esetek 23,2 százaléka 
tünetmentes.  Oroszország a negyedik he-
lyen áll a világon a kimutatott új koronaví-
rus-fertőzések számát tekintve az Egyesült 
Államok (6 301 321), India (4 280 422) és 
Brazília (4 147 974) után. 
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A fehérorosz hatóságok elfogták a fehér-
orosz–ukrán határon Marija Kalesz-

nyikava ellenzéki vezetőt, két társának pe-
dig sikerült átszöknie Ukrajnába – közölte 
tegnap a fehérorosz állami média. A BelTA 
hírügynökség és a Belarusz–1 tévécsatorna 
egybehangzó jelentése szerint Kalesznyi-
kava „megkísérelt törvénytelenül átkelni a 
határon, de elfogták”. Két társának, Anton 
Radnenkavnak és Ivan Kravcavnak sikerült 
átszöknie a határon. Mindhárman tagjai a 
fehérorosz ellenzéki Koordinációs Tanács-
nak, és mindhárman hétfőn tűntek el, nem 
reagáltak a telefonhívásokra. Egy szemtanú 
hétfőn arról számolt be, hogy látta Minszk-
ben, amikor Kalesznyikavát elrabolták, is-
meretlenek betuszkolták egy kisbuszba.

Az Interfax ellenzéki forrásokra hivatkoz-
va azt írta tegnap reggel, hogy egyikük sem 
tervezte a távozást hazájukból, sőt határo-
zottan ellenezték ezt. Feltételezések szerint 
először elfogták, majd a határra szállították 
őket a hatóságok emberei, és ott megrendez-
ték Kalesznyikava szökési kísérletét. Más for-
rásokból az orosz hírügynökség úgy értesült, 
hogy amikor Kalesznyikavát megpróbálták 
kitoloncolni, összetépte az útlevelét, és ezért 
nem is engedhették át a határon.

Anton Bicskavszki, a fehérorosz határ-
őrség szóvivője is, illetve az ukrán határőr-
ség is közölte, hogy Radnenkav és Kravcav 

Ukrajnában tartózkodik, de Kalesznyikava 
nem lépte át a határt. Bicskavszki szerint 
mindhárman hajnali négy órakor próbálták 
elhagyni az országot egy BMW típusú gépko-
csival az Aljakszandravka nemzetközi hatá-
rátkelőn át, ahol korábban megerősítették az 
ellenőrzést, és növelték a határőrség létszá-
mát. Már átjutottak a fehérorosz vámon, és 
az ukrán határ felé tartottak, de megpillant-
va egy határőralegységet, hirtelen gyorsítot-
tak, életveszélybe sodorva a határőrszolgálat 

egyik katonáját. Kalesznyikava ugyanakkor 
a járművön kívül találta magát, tulajdonkép-
pen kilökték belőle – ismertette a fehérorosz 
hatóságok hivatalos verzióját Bicskavszki.

Kalesznyikava az államfő, Aljakszandr 
Lukasenka egyik legkeményebb bírálója, 
és fontos szerepet játszott abban, hogy az 
augusztus 9-i elnökválasztás után – ame-
lyet az ellenzék szerint elcsalt a hatalom – 
tömeges tüntetések és sztrájkok kezdődtek 
az országban.

Forgalomba került az első orosz vakcina

Elfogták a fehérorosz ellenzéki Kalesznyikavát
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