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Meghaladta a kétmilliót az elvégzett tesztek száma

A korábbi napokhoz képest ismét nőtt a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak 
száma: a csütörtöki adatok szerint 1380 személy szervezetében mutatták ki a kórt, igaz, 
a tesztek száma is nőtt. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 99 684. Az új fertőzöttek 
mellett 760 olyan személy van, akinek a második tesztje lett pozitív. A gyógyultak száma 
41 010-re nőtt, emellett 12 568 tünetmentes vírushordozót tíznapos kórházi megfi gyelés 
után engedtek haza. Miután elhunyt 47 újabb fertőzött, a halottak száma 4065-re nőtt. A 
47-ből 45 áldozat krónikus beteg volt. A kórházakban 7133 fertőzöttet ápoltak, közülük 
459-et intenzív osztályon. A 24 óra alatt elvégzett tesztek száma 25 185, ebből 10 245-öt 
az érintettek kérésére végeztek. A pozitív tesztek aránya 5,48 százalék. Eddig egyébként 
összesen 2 015 772 tesztet végeztek el. Házi elkülönítésben 10 370, hatóságiban 5940 
fertőzött tartózkodott. Emellett otthoni karanténban 35 488, hatóságiban 12 személy 
volt. A hatóságok 24 óra alatt 724 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 125 790 lej értékben. Emellett egy esetben 
tettek feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

Százharminc vakcina fejlesztése zajlik a világban

Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának 
vezetője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A viro-
lógus elmondta, a 130 lehetséges vakcina közül körülbelül harminc van klinikai fázis-
ban, és hat olyan fejlesztésről tudni, amely már a klinikai tesztelés utolsó fázisában jár. 
Hozzátette, nem gondolja, hogy még idén lesz olyan oltás, amely beadható és elérhető 
bárki számára; a legvalószínűbb, hogy 2021 első negyedévében kezdődik el a vakcina 
tömeggyártása. A műsorban szó esett arról is, hogy az AstraZeneca brit–svéd tulajdon-
ban lévő gyógyszergyár korábban felfüggesztette koronavírus elleni vakcinájának teszte-
lését. A virológus szerint az „oxfordi vakcina” tesztelése már a harmadik fázisban járt, és 
több mint 50 ezer emberen próbálták ki. Közülük csak az előbb említett nőnél léptek fel 
mellékhatások, de egyelőre az sem biztos, hogy a betegséget az oltás okozta.

Immunreakció. Jövő év elején juthatnak hozzá a vakcinához a veszélyeztetett csoportok

 » RÖVIDEN

Választási törvényt módosított
a szenátus
Első értesített kamaraként elfogadta 
szerdán a szenátus a választási törvénye-
ket módosító jogszabálytervezetet, amely 
többek között előírja, hogy a külföldön 
élő román állampolgárok más szava-
zókörben is voksolhatnak választási 
kerületükben a pótlistákon, amennyiben 
nemrég változtattak lakhelyet. A tervezet 
azt is javasolja, hogy urnazárás (21 óra) 
után ne csak azok élhessenek szavazati 
jogukkal, akik a szavazóiroda termében 
tartózkodnak a záráskor, hanem azok is 
voksolhassanak 23 óra 59 percig, akik 
sorban állnak az iroda előtt. A tervezet 
értelmében ugyanakkor kevesebb támo-
gató aláírásra lesz szükség a jelölések be-
nyújtásához: jelenleg az országos válasz-
tói névjegyzékben szereplők 1 szálékának 
támogatására van szükség, és ez 0,5 
százalékra csökken. A módosító javaslat 
mellett 123, ellene 3 szenátor szavazott. 
A tervezetet Alfred Simonis, Florin 
Roman, Cătălin Drulă, Marius Paşcan, 
Benedek Zakariás és Varujan Vosganian, 
a PSD, PNL, USR, PMP, RMDSZ és ALDE 
frakcióvezetői nyújtották be. Az ügyben a 
képviselőház lesz a döntő fórum.

Megerősítették Navalnĳ  védelmét
Megerősítették a német hatóságok 
Alekszej Navalnij védelmét, mert attól 
tartanak, hogy merénylők ismét a Ber-
linben ápolt orosz ellenzéki politikus 
életére törnek – jelentette csütörtökön a 
Der Spiegel a hírportálján. A mesterséges 
kómából hétfőn felébresztett Navalnij 
már tud beszélni, várhatóan egyre 
több látogatója lesz, és valószínűleg fel 
tudja idézni szervezete összeomlásának 
körülményeit, ami „veszélyes lehet a 
merénylet mögött álló embereknek”. A 
Der Spiegel és a Bellingcat nemzetközi 
tényfeltáró újságírói hálózat információja 
szerint német biztonsági szervek abból 
indulnak ki, hogy Navalnij megmérge-
zése valamely orosz nemzetbiztonsági 
szolgálat művelete volt. Megállapították, 
hogy a támadáshoz a Novicsok elneve-
zésű harci idegméreg egy még erősebb 
hatású változatát használták, mint az 
orosz katonai hírszerzés egy különít-
ményének 2018-as akciójában, amely 
Szergej Szkripal volt orosz–brit kettős 
ügynök és lánya ellen irányult. Eközben 
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 
a Ben Shapiro újságírónak adott interjú-
jában szerdán este arról beszélt: Navalnij 
megmérgezését valószínűleg „magas 
szintű orosz vezetők” irányították.

Kifogásolt brit brexittervezet
Az ír miniszterelnök szerint Nagy-Bri-
tanniának vissza kell vonnia az új 
belső piaci törvénytervezetből azokat 
a pontokat, amelyek felülírhatják a 
brit EU-tagság megszűnésének (brexit) 
feltételrendszeréről szóló megállapodás 
egyes elemeit. Micheál Martin a Finan-
cial Timesnak elmondta: Boris Johnson 
brit miniszterelnök kormánya nem 
jelezte előre Dublinnak, hogy e törvény-
tervezet beterjesztésére készül. A londoni 
alsóházban e héten beterjesztett tervezet 
célja a hivatalos meghatározás szerint 
az, hogy az Egyesült Királyság belső pia-
cának szabályozási jogköreit az Európai 
Uniótól teljes mértékben az Egyesült 
Királyság nemzeteinek kormányaihoz 
helyezze át. A javaslat azonban több 
pontban ellentmond az EU-val tavaly 
októberben Johnson által elért, módosí-
tott brexitmegállapodás azon fejezetei-
nek, amelyek célja az Ír Köztársaság és 
Észak-Írország közötti határellenőrzés 
újbóli bevezetésének megakadályozása.

TĂTARU: ELŐSZÖR A VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK JUTNAK HOZZÁ A VAKCINÁHOZ

Decemberben érkezhet az oltás
Januárban elkezdhetik beoltani a 
legveszélyeztetettebb kategóriák-
ba tartozó polgárokat, valamint 
az egészségügyi személyzetet és a 
pedagógusokat, miután várhatóan 
decemberben megérkezik az or-
szágba az első adagnyi koronavírus 
elleni oltás – közölte NeluTătaru 
egészségügyi miniszter.

 » BALOGH LEVENTE

D ecember végére érkezhet meg Ro-
mániába a koronavírus elleni oltá-
sok első szállítmánya – jelentette be 

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A tár-
cavezető szerdán este közölte, hogy a vára-
kozások szerint az év végére érkezhet meg 
az országba az első adag vakcina, ameny-
nyiben beigazolódnak az előzetes becslé-
sek, és az ideiglenes leállás után sikerül 
addig elvégezni az összes szükséges tesz-
tet, majd engedélyeztetni az oltást. Ennek 
nyomán a lakosság beoltását januárban 
lehet majd elkezdeni. Emlékeztetett: az 
Európai Unió által a vakcinát fejlesztő brit 
AstraZeneca céggel megkötött szerződés 
értelmében az EU első körben 300 millió 
adag oltást kap, amelyet arányosan oszta-
nak szét a tagállamok között. Románia 10,7 
millió adagot kért az Európai Bizottságtól, 
ebből az első körben 1,29 millió érkezhet 
meg. Emellett ugyanakkor – amennyiben 
beigazolódik, hogy az oltás biztonságos és 
hatékony – a kormány a piacról is be kíván 
majd szerezni további adagokat.

A miniszter elmondta, először a veszé-
lyeztetett csoportok tagjait oltják majd be. 

Így először az idősek, illetve a krónikus 
betegek kapják meg a vakcinát, de első 
körben oltják majd be az egészségügyi 
dolgozókat és a pedagógusokat is. A jár-
ványhelyzet kapcsán elmondta: jelenleg 
az első hullám második fázisának plató-
ján tartózkodunk, vagyis állandósult a 
napi új esetek száma, ugyanakkor a ven-

déglők belső tereinek, illetve a mozik és 
színházak hónap eleji megnyitása után, 
illetve a jövő heti tanévkezdés, illetve 
a hónap végi önkormányzati választá-
sok miatt nőhet a fertőzések száma, de 
amennyiben az emberek betartják az 
óvintézkedéseket, a növekedés kis mér-
tékű és kezelhető lesz.

Csütörtökön azt is elmondta, hogy az 
egészségügyi tárca azt javasolja, hogy a 
jelenlegi 30 napos időszak jövő hét eleji le-
járta kapcsán a kormány újabb 30 nappal 
hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet.

Mint arról beszámoltunk, szerdán kide-
rült: biztonsági okokból felfüggesztették 
az AstraZeneca brit–svéd tulajdonban lévő 
gyógyszergyár koronavírus elleni vakciná-
jának tesztelését, miután az egyik teszt-
alanynál feltételezhetően súlyos egészség-
ügyi probléma lépett fel. Az egészségügyi 
probléma gerincvelő-gyulladást takar, 
amelyet vírusfertőzés is okozhat. A válla-
lat szerint pusztán rutinintézkedésről van 
szó. A cég vezérigazgatója, Pascal Soriot 
csütörtökön közölte: még mindig elkészül-
het az oltás az év vége előtt.

 » B. L.

Egyre romlik a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) börtönbüntetését töltő volt elnö-

ke, Liviu Dragnea állapota – közölte csü-
törtökön az expolitikus ügyvédnője. Flavia 
Teodosiu közleményében tudatta: Dragnea 
többszörös porckorongsérvben szenved, 
állapota pedig rosszabbra fordult. A jogi 
képviselő szerint Dragnea még júniusban, 
a számára a rahovai börtönben szankciókat 
eredményező internetes interjú előtt kéréssel 
fordult az intézmény egészségügyi osztályá-
hoz, amelyben azt kérte: vizsgálják ki egy or-
topédiai kórházban, mivel a gerincfájdalmai 
súlyosbodtak, sőt a lábára is lehúzódtak, 
ami az állapota rosszabbodását jelzi. Azt is 
megjegyezte, hogy a vizsgálat költségeit ő 

állná. A kérelmet jóváhagyták, és időpontot 
is kapott a kivizsgálásra, azonban végül nem 
vitték kórházba, és magyarázatot sem ka-
pott, hogy mi a halogatás oka. Az ügyvédnő 
emlékeztetett: az ominózus interjú június 25-
én került nyilvánosságra, Dragnea pedig jú-
nius 30-ára kapott időpontot. Az interjú után 
közölték vele, hogy eltiltják a börtönön belü-
li munkától, de az orvosi kivizsgálás kapcsán 
nem mondtak semmit. A jogtanácsos azt is 
elmondta, hogy az interjú sugárzása után a 
börtönben vizsgálat indult Dragnea ellen, 
amelynek nyomán nem csupán a munkától 
tiltották el – a börtön autószerelő műhelyé-
ben dolgozott, amivel a büntetése időtarta-
mát is csökkenthette –, hanem egy hónapig 
csomagot sem kaphatott. Az ügyvédnő le-
szögezte: törvénytelennek tartja, hogy vé-

dencétől meghatározatlan időre megvonták 
a munkához való jogot.

Az Országos Börtönparancsnokság általá-
nosságokban kimerülő reakciójában leszö-
gezte: az elítéltek megkülönböztetés nélkül 
ugyanolyan bánásmódban részesülnek, és 
joguk van az orvosi ellátásra is. Mint arról 
beszámoltunk, az interjút Dragnea egykori 
tanácsadója, Anca Alexandrescu készítette 
Skype-on keresztül. A büntetés-végrehajtási 
intézmények parancsnoksága viszont je-
lezte: nem interjú adására adtak engedélyt, 
csupán arra, hogy Dragnea közeli ismerősei-
vel beszélgethessen.

Mint ismeretes, a PSD volt elnökét tavaly 
május végén ítélték jogerősen három és fél 
év szabadságvesztésre hivatali visszaélésre 
való felbujtás miatt.

Ügyvéd: egyre romlik a börtönben Dragnea állapota
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