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Ombudsman: fogadják el a kisebbségek
nyelvén írt nyilatkozatokat!
Ajánlással fordult az ombudsman a 
belügyminisztériumhoz, hogy azokon a 
településeken, ahol valamely nemzeti 
kisebbség számaránya meghaladja a 20 
százalékot, az illető kisebbség nyelvén 
megírt egyéni felelősségvállalási nyilat-
kozatokat is fogadják el a hatóságok.
A belügy egy polgár kérésére reagálva 
utasította el a kétnyelvűséget, azzal 
érvelve, hogy a szükségállapot idején ki-
adott katonai rendeletekbe foglalt intéz-
kedések betartásának ellenőrzése nem a 
helyi, hanem a központi hatóságok fela-
data, és ideiglenesen a helyi rendőrséget 
is a román rendőrségnek rendelték alá. 
Az ombudsman rámutat, azáltal, hogy a 
helyi rendőrségek ideiglenesen a belügyi 
szervek alárendeltségébe kerülnek, nem 
mentesülnek az anyanyelvhasználat 
biztosításának kötelezettsége alól.

Elkezdődött a választási kampány
Elkezdődött pénteken a parlamenti 
választásokat megelőző kampány, amely 
december 5-én, reggel 7 órakor ér véget.
Külföldön két napon át, december 5-én 
és 6-án zajlik majd a szavazás, míg az 
ország határain belül december 6-án 
várják majd az urnákhoz a választó-
polgárokat. A korteshadjárat a korona-
vírus-járvány indokolta szigorú óvin-
tézkedések mellett zajlik. A szabályok 
értelmében a zárt térben rendezett kam-
pányeseményeken legtöbb 20 személy, 
a szabadtéri rendezvényeken pedig leg-
feljebb 50 személy vehet részt. Az utcán 
zajló rendezvények esetében legtöbb 
hatfős csoportokban vonulhatnak a 
résztvevők, a kopogtatós (door to door) 
kampányakciókon pedig legfeljebb két-
fős csapatok vehetnek részt. Az Állandó 
Választási Hatóság (AEP) szerint október 
31-én 18 981 242 választópolgár szere-
pelt a választói névjegyzékben, 2012-vel 
kevesebb, mint szeptember végén. 

MINDENHOL KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS, ÉJSZAKA KĲ ÁRÁSI TILALOM LÉP ÉLETBE

Újabb szigorú korlátozások
Az ország minden településén 
kötelezővé válik az utcai maszk-
viselés, és éjszakai kijárási korlá-
tozást vezetnek be – erről döntött 
a kormány a hétvégén a koronaví-
rus-járvány terjedése miatt.

 » B. L.

S zigorúbb korlátozásokat hoz a sú-
lyosbodó koronavírus-járvány: a kor-
mány kötelezővé tette az utcai maszk-

viselést az egész országban, és éjszakai 
kijárási korlátozást vezetett be.

Raed Arafat katasztrófavédelemért fele-
lős belügyi államtitkár pénteken ismertette 
a megszorításokat, amelyek mától lépnek 
életbe, és 30 napig maradnak hatályban.

A rendelkezés értelmében az egész or-
szág területén kötelezővé válik az utcai 
maszkviselés függetlenül attól, hogy mek-
kora az illető település fertőzöttségi szintje. 
Eközben az oktatás mindenhol kizárólag 
online zajlik majd, az állami intézmények 
és magáncégek alkalmazottainak is át kell 
térniük a távmunkára, ha a tevékenység 
jellege ezt megengedi, a személyes jelenlé-
tet követelő munkahelyeken pedig be kell 
vezetni a lépcsőzetes munkakezdést, hogy 
lehetővé tegyék a távolságtartást a tömeg-
közlekedési eszközökön. A bölcsődék és 
az iskola utáni foglalkozások ugyanakkor 
továbbra is működhetnek. Betiltják a ren-
dezvényeket és mulatságokat, be kell zárni 
a zárt térben működő piacokat és vásá-
rokat, az üzleteknek legkésőbb 21 órakor 
be kell zárniuk, és korlátozzák az éjszakai 
kijárást. Este 11 után pedig csak halaszt-
hatatlan ügyben – munkavégzés, orvosi 
vizsgálat – lehet elhagyni az otthonokat, 

de akkor is csak a tavaszi, két hónapos le-
zárás idején megismert, saját felelősségre 
kitöltött nyilatkozattal. A gyógyszertárak és 
a benzinkutak ugyanakkor nyitva marad-
hatnak éjszaka is. Arafat szerint a kültéri 
maszkviselés általános kötelezővé tételét az 
indokolja, hogy ez a leghatékonyabb módja 
a járvány terjedése megfékezésének. A ka-
binet csütörtökön, késő este döntött a meg-
szorításokról. Az ülésen – nyomatékosítan-
dó, hogy a helyzet komoly – részt vett Klaus 
Iohannis államfő is. Iohannis szerint a napi 
tízezer fertőzéshez közelítő járványhelyzet 
rendkívül aggasztó, és egyértelművé vált, 
hogy féken tartásához az eddigieknél szi-
gorúbb korlátozásokra van szükség. Az in-
tézkedések indoklásaként arról beszélt: a 
hatóságok ellenőrzés alatt akarják tartani 
a járványt, és meg akarják adni az esélyt az 
orvosoknak, hogy kezelni tudják a súlyos 
eseteket.  „Ugyanakkor szeretnénk, hogy a 
gazdasági tevékenységek folytatódjanak. 
Nem akarjuk lezárni a román gazdaságot, 
olyan intézkedéseket akarunk hozni, ame-
lyek megvédik az embereket, és engedik 
működni a gazdaságot, hiszen azt akarjuk,  

hogy az emberek folytassák az életüket, él-
jenek a normálist megközelítő életet, de a 
jelenlegi körülmények sajnos nem normáli-
sak, járványhelyzet van, és ettől nem lehet 
eltekinteni” – fogalmazott. Iohannis ugyan-
akkor kijelentette: a demokráciát nem lehet 
zárójelbe tenni, az ennek alapját jelentő 
választásokat válsághelyzetben is meg kell 
tartani. Az elnök az Amerikai Egyesült Ál-
lamok példájára hivatkozott, ahol csaknem 
százezer új fertőzést diagnosztizálnak na-
ponta, az emberek mégis nagy számban, 
védőmaszkot viselve, a távolságot megtart-
va, fegyelmezetten álltak sorba, hogy lead-
hassák voksukat.

Az éjszakai kijárási korlátozást Ludovic 
Orban miniszterelnök azzal magyarázta, 
hogy a szórakozóhelyek bezárása után a 
fi atalok sok helyen a parkokban gyülekez-
nek. Egyébként a kistermelők felháboro-
dással fogadták a piacok bezárását, ezért 
Orban és Marcel Vela belügyminiszter 
ajánlást fogalmazott meg a polgármes-
terek számára, hogy ahol más megoldás 
nem lehetséges, hozzanak létre ideiglenes, 
szabadtéri árusítóhelyeket. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt meg-
nyerte az amerikai elnökválasztást, mi-

után Pennsylvaniában is ő kapta a legtöbb 
szavazatot – jelentette a CNN szombaton.

Az Egyesült Államok északkeleti részén 
fekvő államban a hírcsatorna összesítése 
szerint Biden a szavazatok 98 százaléká-
nak feldolgozása alapján 3 345 724 sza-
vazatot kapott, míg a hivatalban lévő, re-
publikánus párti Donald Trumpra 3 311 310 
ember szavazott. A kettejük közötti különb-
ség 34 414 szavazat.

 Az elnököt hivatalosan a decemberben 
összeülő, 538 tagú elektori kollégium vá-
lasztja majd meg, ahol a győztesnek 270 
elektor szavazatára van szüksége az el-
nökké választáshoz. Biden Pennsylvania 
megnyerésével jelenleg 273 elektor támo-
gatását bírja a CNN szerint, mig a hivatal-
ban lévő elnök, Donald Trump 213 elektor 
támogatását bírja. 

 A hivatalban lévő elnökkel rendre szem-
behelyezkedő CNN összesítése szerint még 
négy államban nem biztos a választás ki-
menetele. Ezek közül háromban szintén 
Biden áll az élen. Nevadában a voksok 93 
százalékát számolták már meg, és Biden 
mintegy 32 ezer vokssal, 1,8 százalékpont-
tal vezet. A szomszédos Arizonában mint-
egy 20 ezer szavazat Biden előnye, ami 
0,6 százalékpontos különbség. A délkeleti 
Georgiában a legkisebb az elnök demokra-
ta párti kihívójának előnye. Ott a voksok 99 

százalékát számolták már össze, és Biden-
re mindössze hétezerrel voksoltak többen, 
mint Trumpra. Észak-Karolinában Donald 
Trump vezet mintegy 76 ezer szavazattal.

 Ha minden államban ennek megfelelő-
en alakul a végeredmény, akkor Joe Biden 
306 elektori vokssal arathat győzelmet. 
Nem sokkal korábban a hivatalban lévő el-
nök a Twitteren azt írta, hogy ő nyerte meg 
a választást, méghozzá nagy többséggel. 
Egyik előző twittjében pedig azt állította, 
hogy több tízezer levélszavazat a választás 
napján urnazárás után érkezett be, ami 
szerinte törvénytelen. Az elnök kampány-
stábja által szombaton körbeküldött köz-
leményben azt írják, hogy ma megindítják 
a bírósági eljárásokat, mert „az amerikai 
nép becsületes választást érdemel, ami 

azt jelenti, hogy a jogszerű szavazatokat 
mind meg kell számolni, a törvénytelenül 
leadott voksokat pedig nem”. A közlemény 
egyúttal azzal vádolja Joe Biden kam-
pánycsapatát, hogy a Trump-csapat meg-
fi gyelőit nem engedik be a szavazatszám-
lálásra, valamint, hogy hamis, fabrikált, 
illetéktelenek által és elhunytak nevében 
leadott voksokat akarnak beszámoltatni.

Biden egyébként győzelme tudatában 
kétpárti együttműködést szorgalmazott, és 
a nemzeti egység fontosságát hangsúlyoz-
ta szombat éjjel a Delaware államban lévő 
Wilmingtonban mondott beszédében, első 
feladataként pedig a járvány elleni küzdel-
met jelölte meg.

Beszédében hangsúlyozta: büszke arra, 
hogy demokrata párti politikus, de nem 

demokrata párti elnök lesz, hanem vala-
mennyi amerikai elnöke. Felidézte, hogy 74 
millió amerikai szavazott rá, többen, mint 
bármelyik elnökre az amerikai történelem 
során. Angela Merkel német kancellár gra-
tulált szombaton Joe Bidennek az amerikai 
elnökválasztáson elért eredményéhez. Jó-
kívánságait fejezte ki Bidennek Emmanuel 
Macron francia elnök, Boris Johnson brit 
és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. 
Tegnap Orbán Viktor magyar kormányfő 
is gratuláló levelet küldött, amelyben jó 
egészséget és folyamatos sikereket kívánt 
Bidennek. Gratulált Klaus Iohannis román 
államfő is. „Türelmetlenül várom, hogy 
tovább erősítsük szilárd és dinamikus stra-
tégiai partnerségünket, annak valamennyi 
vetületében” – írta a Twitteren. 

Joe Biden megnyerte az amerikai elnökválasztást

Befutó. Joe Biden győzelmét hozta a választás a friss adatok szerint

Egyre több fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon

Közel hétezer új koronavírus-fertőzöttet találtak vasárnap a hétvégi kevesebb teszt elle-
nére is: 21 552 mintából 6752 lett pozitív, ami 31,33 százalékos arány. Az egy nap alatt 
azonosított fertőzöttek száma pénteken először meghaladta a tízezret: 10 260 volt, míg 
szombaton 9937. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel már 303 741. A gyógyultak száma 
3565 fővel, 204 679-re nőtt, miközben a kór szövődményeiben elhunyt újabb 86 fertő-
zött. Közülük 83 krónikus beteg volt. Az elhunytak száma ezzel 7879-re nőtt. Kórházban 
12 295 fertőzöttet ápoltak, közülük 1056-ot intenzív osztályon. Házi elkülönítésben 
40 629, intézményesben 23 788-an tartózkodtak, míg otthoni karanténban 71 017, ható-
ságiban 20 személy volt. A hatóságok 24 óra alatt 8778 bírságot róttak ki a járványügyi 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 1 422 800 lej értékben, és hat esetben tettek 
feljelentést a járvány megküzdésének meghiúsítása miatt,




