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Életbe léptek az új járványlassító korlátozások Németországban

Életbe léptek tegnap Németországban az újabb járványlassító korlátozások, amelyek ré-
vén a kormányzati remények szerint a hónap végéig stabilizálódik, majd csökkenni kezd 
az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek napi száma, és enyhül az 
egészségügyi ellátórendszer terhelése. A legfőbb új szabály, hogy a fertőzésveszéllyel 
járó közvetlen testi kapcsolatok csökkentése céljából legfeljebb két háztartás tagjai és 
maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Berlinben ezt azzal a módosítással vezették be, 
hogy a 12 éven aluli gyermekek nem jönnek számításba a csoport keretében. A fertőző-
dések számának exponenciális, robbanásszerű emelkedése miatt elrendelt korlátozá-
sok egyelőre november végéig érvényesek. Országszerte egységesen vonatkoznak az 
idegenforgalomra és a vendéglátásra, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket 
fogadhatnak, és az éttermek csak elvitelre főzhetnek.
Belgiumban vészesen fogynak az intenzív ellátást igénylő betegek számára fenntartott 
kórházi férőhelyek, 2000 ágyból már csak 106 maradt üresen. Az országban tovább emel-
kedik a koronavírusos fertőzöttek száma, a múlt héten 76 százalékkal nőtt a felvételek 
száma az egészségügyi intézményekbe – írta hétfőn a helyi sajtó.
Eközben Európát kritizálta a koronavírus-járvány feltartóztatása érdekében elrendelt 
újabb korlátozások miatt Donald Trump amerikai elnök az egyik kampányrendezvényén 
Michigan államban vasárnap. Az amerikai elnök drákóinak nevezte az egyes európai 
országokban foganatosított szigorú intézkedéseket. „Európa drákói lezárásokat rendelt 
el, a fertőzések és a halálesetek száma ugyan emelkedik, de szerintem ez akkor is drákói 
szigor” – fogalmazott Trump a hívei előtt. Hozzátette: „most aztán majd újból mindent az 
elejéről kell kezdeniük. Mi az ördögöt csinálnak? Azon gondolkodom, hogy majd átme-
gyek és elmagyarázom nekik”.

 » RÖVIDEN

Beigazolódott a magyarok
beregszászi sikere
Az október 25-ei ukrajnai helyhatósági 
választásokon sikerült megőriznie a 
kárpátaljai Beregszászban a polgármes-
teri posztot Babják Zoltánnak – derült ki 
az ukrán Központi Választási Bizottság 
honlapján tegnap közzétett adatokból. 
A közölt részeredmények szerint a 34 fős 
beregszászi városi tanácsban a KMKSZ 
által indított 13 jelölt mindegyike bejutott 
a testületbe. A szervezet ezzel több mint 
38 százalékos képviseletet szerzett az ön-
kormányzatban. Eddig 26 képviselő jutott 
be biztosan, a KMKSZ-jelölteken kívül 
még négy a Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök mögött álló Nép Szolgája Pártból, 
továbbá három-három az Andrij Baloha 
kárpátaljai politikus mögötti erőből, 
Petro Porosenko volt államfő Európai 
Szolidaritás nevű pártjából és a „Hazánk 
Kárpátalja” elnevezésű pártból.

Beidézte a képviselőház Ludovic Orbant
A képviselőház előtt ad számot hétfőn a 
jövő évi költségvetés tervezetéről Ludovic 
Orban miniszterelnök, miután az alsóház 
házbizottsága tegnap eldöntötte, hogy 
meghívják a kormányfőt az ülésre beszá-
molót tartani. A parlament az ellenzéki, 
de a házbizottságban többségben lévő 
Szociáldemokrata Párt (PSD) kezde-
ményezésére hívta meg a kormányfőt. 
Orban tegnap közölte, ha hivatalos 
meghívást kap, hajlandó a törvényhozás 
elé járulni.

Joe Biden legyőzendő vírusnak
nevezte Donald Trumpot
Joe Biden demokrata párti elnökjelölt 
vasárnap legyőzendő vírusnak nevezte 
Donald Trump amerikai elnököt egy phi-
ladelphiai kampánygyűlésen, miközben 
az elnök Észak-Karolinában újságíróknak 
azt mondta, hogy jogi vitákra készül a 
választás után. Joe Biden vasárnap a 
pennsylvaniai Philadelphiában kampá-
nyolt, míg Donald Trump öt tagállamban 
tartott kampánygyűlést. Trump győzelme 
esetére az országhatárok biztonságát és 
további konzervatív bírák jelölését ígérte. 
Az észak-karolinai Charlotte-ban közölte: 
„meg fogunk nyerni további négy évet 
a mi csodálatos Fehér Házunkban”, és 
újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, 
hogy „a választás éjszakáján ott lesznek 
a jogászaink is”. Az elnöki repülőgépen 
vele utazó újságíróknak ugyanakkor 
egyértelműen cáfolta azt az amerikai 
lapokban több helyen is megjelent felté-
telezést, miszerint kedd este győztesnek 
nyilvánítja magát. „Nem, ezek hamis 
információk” – jelentette ki.

Edward Snowden fel akarja venni
az orosz állampolgárságot
Az orosz állampolgárság felvételével 
kettős állampolgár akar lenni Edward 
Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági 
Ügynökség (NSA) lehallgatási program-
ját leleplező, Oroszországba menekült 
amerikai informatikus. Ezt Anatolij 
Kucserena, a hét éve Oroszországban élő 
Snowden ügyvédje mondta el tegnap 
Moszkvában újságíróknak. A 37 éves 
informatikus október 22-én korlátlan 
időtartamú oroszországi lakhatási enge-
délyt kapott. „Mivel Snowden és felesége 
első gyermeküket várják, Edward azzal 
a kéréssel fordult hozzám, hogy segítsek 
neki megszerezni az orosz állampolgár-
ságot” – mondta az ügyvéd. Kucserena 
szerint Snowden arra hivatkozva kérte 
honosítását, hogy decemberre várt gyer-
mekére való tekintettel automatikusan, a 
gyermek születése jogán meg fogja kapni 
az orosz állampolgárságot.

A NYUGAT-BARÁT MAIA SANDU NYERTE A MEGMÉRETTETÉS ELSŐ FORDULÓJÁT

Meglepetés a moldovai választáson
Az előzetes várakozásokkal ellen-
tétben nem Igor Dodon hivatalban 
lévő államfő, hanem Nyugat-barát 
kihívója, Maia Sandu nyerte a 
vasárnapi elnökválasztást Moldo-
vában. A végeredmény november 
15-én dől el kettejük között a máso-
dik fordulóban.

 » BALOGH LEVENTE

M eglepetésre a Nyugat-barát jelölt, 
Maia Sandu nyerte a vasárnap 
megtartott moldovai államfő-

választás első fordulóját, így a második 
helyen végzett, hivatalban lévő, Moszk-
va-párti elnökkel, Igor Dodonnal együtt 
ő jutott be a november 15-ei, második for-
dulóba. Az exit pollok még Dodon győzel-
mét vetítették előre, ám a külföldön élő 
moldovai állampolgárok megfordították 
az eredményt. A voksok 100 százalékának 
megszámolása után Sandu 36,16 száza-
lékkal végzett az első helyen, míg Dodon 
32,61 százaléka csupán a második helyre 
volt elegendő. A voksoláson a 3,4 milliós 
ország 1 millió 300 ezer polgára vett részt. 
A váratlan eredmény egyértelműen annak 
a mintegy 140 ezer moldovai állampolgár-
nak köszönhető, aki a hosszas sorban ál-
lást is vállalva adta le a voksát vasárnap.

A külföldi voksok 68 százalékát kapta 
Sandu, míg Dodon támogatottsága még a 
második helyhez sem volt elég: azt a di-
aszpórában leadott voksok szerint Bălți 
város polgármestere, a populista, de Do-
don-ellenes Renato Usatîi szerezte meg, 

akire a külföldön élő moldovaiak 18 szá-
zaléka szavazott. Dodon a külföldi szava-
zatok mindössze 4,4 százalékát kapta. A 
fővárosban, Chișinăuban is Sandu volt a 
népszerűbb: a szavazatok 45,20 százalékát 
kapta, míg Dodonra csupán 34,1 százalék-
nyian szavaztak. Az első forduló meglepő 
eredménye nyomán elemzők szerint nyílt-
tá vált a küzdelem az elnöki tisztségért.

Maia Sandu az eredmény ismeretében 
köszönetet mondott a voksokért, és úgy 
vélekedett: vasárnap a moldovai polgárok 
győzedelmeskedtek, mivel megmutatták, 
hogy az ország képes egységesen fellépni 
a rablás és a törvénytelenség ellen, azért, 
hogy a jó győzelmet arasson.

Igor Dodon tegnap gratulált Sandunak, 
egyúttal bocsánatkérésre szólított min-

denkit, aki előzetesen csalás veszélyével 
riogatott, egyben meggyőződését fejezte 
ki, hogy ahogyan négy évvel ezelőtt, úgy 
most is ő nyer a második fordulóban. Lu-
dovic Orban román miniszterelnök gra-
tulált Sandunak az első körben aratott 
győzelemhez, és azon véleményének adott 
hangot, hogy ő az a jelölt, aki európai pá-
lyára állíthatja Moldovát.

A moldovai román nagykövetség közle-
ményt adott ki, amelyben jelezte: fi gyelem-
mel követi a szomszédos országban zajló 
választásokat. A diplomáciai képviselet le-
szögezte: lényeges, hogy az elnökválasztás 
második fordulóját teljesen átláthatóan, 
az európai és nemzetközi követelmények-
nek megfelelően, a demokratikus alapel-
vekkel összhangban rendezzék meg.
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Több helyen tennék kötelezővé a maszkot az utcán

Előnyben. Maia Sandu az első körben maga mögé utasította a hivatalban lévő Igor Dodont

 » B. L.

A korábbi napokhoz képest jóval keve-
sebb tesztből is több mint négyezer új 

koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap alatt 
a tegnapi adatok szerint: 10 566 mintából 
4041 lett pozitív, ami jókora, 38,2 százalékos 
arány. Az új fertőzöttek mellett 820 olyan 
személy van, akinek a második tesztje is po-

zitív lett. Az összes igazolt fertőzött száma 
250 704. A gyógyultak száma eközben 1386 
fővel, 177 361-re nőtt. A kór szövődményei-
ben újabb 86 fertőzött hunyt el – közülük 80 
krónikus beteg volt –, így a halottak száma 
már 7153. A kórházakban 11 702 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 916-ot intenzív osztályon. 
Házi elkülönítésben 30 083, hatóságiban 11 
114 fertőzött tartózkodott, míg otthoni karan-

ténban 55 963, hatóságiban pedig 15 személy 
volt. A hatóságok 24 óra alatt 7844 bírságot 
róttak ki a járványügyi intézkedések megsér-
tése miatt, összesen 1 511 400 lej értékben. 
Emellett 11 esetben tettek feljelentést a jár-
vány leküzdésének meghiúsítása miatt. 

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap a 
prefektusokkal folytatott egyeztetést köve-
tően közölte: a fertőzés ütemének lassítása 
érdekében várhatóan azokon a települése-
ken is kötelezővé teszik az utcai maszkvi-
selést, ahol a fertőzések aránya 1,5 ezrelék 
az előző 14 napban.

A járványhelyzet továbbra is Bukarestben 
a legsúlyosabb – a fertőzöttek aránya 3,91 ez-
relék, a helyi járványügyi operatív törzs ezért 
tegnap úgy döntött, hogy újabb két héttel, 
november 16-áig meghosszabbítja a koráb-
ban elrendelt szigorú korlátozásokat. Ennek 
nyomán kötelező az utcai maszkviselés, az 
oktatás továbbra is online zajlik, és zárva 
maradnak a mozik, színházak, illetve a ven-
déglátóhelyek belső terei.

Egyébként Alexandru Rafi la, Románia 
Egészségügyi Világszervezethez (WHO) de-
legált képviselője – aki egyben az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője-
löltje – arról beszélt: amennyiben folytató-
dik a jelenlegi fertőzési trend, négy-öt hét 
múlva akár napi tízezer új fertőzött is lehet. 
Ennek megelőzése érdekében a tesztelési 
és a kontaktkövetési kapacitás növelését, 
valamint a fertőzésgyanús személyek ha-
tékony elkülönítését szorgalmazta, illetve 
megjegyezte: az éjszakai kijárási tilalom is 
hasznos lehet, mivel azáltal elejét lehetne 
venni a partik megszervezésének.




