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Egyre több fertőzöttet kezelnek az intenzív osztályokon

Tovább nőtt, 1076-ra emelkedett az intenzív osztályon kezelt súlyos koronavírus-fertő-
zöttek száma, miután az alacsony vasárnapi tesztszám miatt tegnap is a korábbi napok-
hoz képest jóval kevesebb új esetet jelentettek. A 11 445 tesztből 3240 lett pozitív, ami 
28,31 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 306 991. A gyógyultak száma 
2114 fővel, 206 793-ra nőtt. A kór szövődményei következtében ugyanakkor elhunyt 
további 130 fertőzött – közülük 127 krónikus beteg volt –, amivel az elhunytak száma 
8009-re nőtt. A frissen elhunytak között van egy más, krónikus betegségekben is szen-
vedő négyéves kislány is. A kórházakban már 12 688 fertőzöttet kezeltek, közülük 1076-
ot intenzív osztályon, ami újabb rekord. Házi elkülönítésben 41 024, intézményesben 24 
762 fertőzöttet kezeltek, míg otthoni karanténban 72 980, hatóságiban 19 személy volt. 
A hatóságok 24 óra alatt 8487 bírságot róttak ki a járványügyi intézkedések megszegése 

miatt, összesen 1 455 795 lej értékben.

Kĳ árási tilalom Dél-Tirolban

Alto Adige (Dél-Tirol) járványveszélyes tér-
ségnek számít, ezért hétfőtől a tartomány 
lezárja határait, és egész napos kĳ árási 
tilalom lép életbe – jelentette be Arno 
Kompatscher, az autonóm olaszországi 
tartomány elnöke. Arno Kompatscher ön-
állóan rendelkezett a valamivel több, mint 
egymillió lakosú tartomány lezárásáról. 
Alto Adige előtt a római kormány pén-
tektől Lombardia, Piemont, Valle d’Aosta 
és Calabria tartományt sorolta ebbe a 
kategóriába a következő két hétre.
Eközben Olivier Véran francia egészség-
ügyi miniszter szerint Franciaországban 
lelassult a koronavírus-járvány terjedése, 
de még túl korai lenne a tíz napja kihirde-
tett általános karantén következtetéseit 
levonni.
Angela Merkel német kancellár vasárnap 
arról beszélt: a német szövetségi kor-
mány reményei szerint „nagyon hamar” 
megkaphatják a forgalomba hozatali en-
gedélyt az új típusú koronavírus (SARS-
Cov-2) elleni első oltóanyagok.

 » RÖVIDEN

Biden megkezdte a járványellenes
munkacsoport kialakítását
Joe Biden megválasztott amerikai elnök 
vasárnap megkezdte a koronavírus-jár-
vány kezelésére ígért munkacsoport ki-
alakítását. A politikus Wilmingtonban 
ismertette: Vivek Murthy volt tisztifőor-
vost és David Kesslert, az amerikai élel-
miszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) 
volt vezetőjét nevezi ki a járványelle-
nes munkacsoport két vezetőjének. A 
hivatalos bejelentést erről hétfőn tette 
meg. Az AP amerikai hírügynökség a 
leendő elnök hatalomátadást bonyolító 
csapatára hivatkozva azt közölte, hogy 
Joe Biden munkatársai már jövő héten 
áttekintik a legfontosabb kormányza-
ti ügynökségek munkáját és vezetői 
összetételét a gördülékenyebb hatalo-
mátadás érdekében. Ennek keretében 
megvizsgálják a korábbi személyzeti és 
költségvetési döntéseket és az érvény-
ben lévő szabályokat. „Az emberek azt 
akarják, hogy az ország működjön, 
a munka haladjon, és Bidennek és 
Kamala Harris megválasztott alelnök-
nek meglegyen a lehetősége a munka 
megkezdésére mind a járványkezelés-
ben, mind az ország gazdaságának 
talpra állításában” – fogalmazott Kate 
Bedingfi eld, Biden kampányának 
helyettes menedzsere az NBC televí-
zió szokásos vasárnapi heti politikai 
vitaműsorában.

Iohannis lelkesen gratulált
Klaus Iohannis államfő kifejezte meg-
győződését, hogy erősödni fog a katonai 
és gazdasági együttműködés Románia 
és az Egyesült Államok között Joe Biden 
elnöki mandátuma idején. Néhány soros 
szombati, angol nyelvű Twitter-üzenete 
után a román elnök tegnap levélben 
is gratulált Joe Biden elnökválasztási 
sikeréhez. Úgy értékelte: Biden alelnö-
ki megbízatása idején sokat tett a két 
ország együttműködéséért, s felidézte 
2014-es bukaresti látogatását, valamint 
azt is, hogy jövőre lesz tízéves a Biden 
alelnöki mandátuma idején aláírt 21. 
századi román–amerikai stratégiai 
partnerségi együttműködési nyilatko-
zat. Iohannis arról biztosította Bident, 
hogy Románia továbbra is megbízható 
stratégiai partnere lesz az Egyesült Ál-
lamoknak közös biztonsági, védelmi és 
gazdasági célkitűzéseik teljesítésében. 
Leszögezte: a két ország együttműködé-
se a demokrácia, emberi jogok és jogál-
lamiság terén vallott értékközösségén 
alapul, az Egyesült Államokkal kötött 
stratégiai partnerség pedig „döntő 
módon” hozzájárult Románia demokra-
tikus átalakulásához.

Kilencven százalékban
hatásos amerikai–német oltóanyag
Kilencven százalékban hatásos lehet 
az amerikai Pfi zer és a német Biontech 
gyógyszergyártó által kifejlesztett kísér-
leti oltóanyag az új típusú koronavírus 
ellen – jelentette be a két cég tegnap.
Kiemelték: tovább folytatják a munkát, 
és azzal számolnak, hogy november har-
madik hetében lesz elég adatuk ahhoz, 
hogy kiváltsák az amerikai szakhatóság 
(Food and Drug Administration – FDA) 
rendkívüli engedélyét az oltás forgalom-
ba hozatalához (Emergency Use Authori-
zation – EUA). Mint írták, idén nagyjából 
ötvenmillió, jövőre 1,3 milliárd adagot 
tudnak gyártani a BNT162b2 elnevezé-
sű oltóanyagból. A klinikai kísérletek 
utolsó, harmadik fázisa július 27-én 
kezdődött. Az oltás mindkét dózisát a 
fejlesztési program 38 955 résztvevője 
kapta meg.

TÜNTETÉSEKET SZERVEZTEK AZ ÚJABB KORLÁTOZÁSOK NYOMÁN TÖBB NAGYVÁROSBAN

Romló romániai járványadatok
A tegnap életbe lépett megszorító 
intézkedésekkel a kormány célja a 
koronavírus-járvány terjedésének 
megállítása, miután az elmúlt két 
hétben nagyon megnőtt az eset-
szám – jelentette be Ludovic Orban 
miniszterelnök.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben Bukarestben és az ország 
más településein is tüntetéseket 
szerveztek a kormány által a ko-

ronavírus-járvány terjedése miatt megho-
zott, tegnap hatályba lépett újabb korláto-
zások ellen, Ludovic Orban miniszterelnök 
arról beszélt: az intézkedések a járvány 
terjedésének lassítását célozzák. Orban 
tegnap kijelentette: a kormány legfőbb cél-
ja az esetszámok növekedésének megállí-
tása, ezt követően pedig az új fertőzések 
számának csökkenésében reménykedik. 
Indoklásként felhozta, hogy Románia 
a 17. helyen áll Európában az elmúlt 14 
napban kimutatott esetszám alapján. Az 
adatok azt mutatják, hogy az elmúlt héten 
a letesztelt személyek egynegyede koro-
navírusos volt, két hét alatt pedig megkét-
szereződött a pozitív esetek száma. Múlt 
héten összesen 221 341 tesztet végeztek 
Romániában, amiből 57 088 lett pozitív. Ez 
26,81 százalékos arány, miközben az előző 
héten még a tesztek egyhatoda lett pozitív. 
Eközben két hét alatt megkétszereződött a 
pozitív esetek száma. Míg az október 19. és 
25. közötti héten 29 260 ember szervezeté-
ben mutatták ki a vírust, a november 2. és 
8. közöttin már 57 088-éban, miközben a 
tesztek száma 203 803-ról 212 341-re nőtt, 
vagyis csupán négy százalékkal több.

Ugyanakkor a kormány magyarázatai 
nem mindenkit hatnak meg: vasárnap 
este többen is tüntettek a járványvédelmi 
intézkedések ellen a bukaresti Victoriei 
téren, a kormány épülete előtt. A téren 
összegyűltek nem viseltek védőmasz-
kot, és nem tartották a védőtávolságot. A 
csendőrség ezt nem is hagyta annyiban: 

mintegy 7 ezer lej értékben rótt ki bírságot 
a tüntetőkre a járványvédelmi intézkedé-
sek be nem tartása miatt. A csendőrség 
közleménye értelmében a helyszínre ki-
vezényelt csendőri csapatok ismertették a 
szervezőkkel és a résztvevőkkel a törvényi 
előírásokat, illetve hogy milyen intézkedé-
sek foganatosíthatók ezek be nem tartása 
esetén. A hatályos törvények értelmében 
a veszélyhelyzet ideje alatt legfeljebb 100 
személy részvételével lehet tüntetéseket, 
demonstrációkat szervezni – hangsúlyoz-
ták a közleményben. A hatóságok 15 bün-

tetést róttak ki összesen 7 ezer lej értékben, 
29 személyt pedig fi gyelmeztetésben része-
sítettek az egyéni védelmi intézkedések be 
nem tartása miatt. Egy személy drón hasz-
nálata miatt kapott bírságot.

Mint ismeretes, a tegnaptól hatályba lé-
pett, 30 napig érvényes korlátozások értel-
mében a piacok bezárása mellett este 11 és 
reggel 5 óra között kijárási korlátozás van 
érvényben, az üzleteknek este 9 órakor be 
kell zárniuk, az oktatás online zajlik, és a 
cégeknek is át kell állniuk a távmunkára, 
ahol ez lehetséges.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország is kemény szigorításo-
kat vezet be a koronavírus-járvány 

megfékezése érdekében, a korlátozásokat 
Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be 
tegnap. „Csökkenteni kell a koronavírusos 
megbetegedéseket, mert ha továbbra is 
ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, ak-
kor a kórházak nem tudnak megbirkózni 
a rájuk nehezedő teherrel” – jelentette ki 
a Facebook-oldalán közzétett videóban. A 
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kór-
házakat ugyan felszerelték, és minden ren-
delkezésre áll: ágy, lélegeztetőgép, maszk, 
védőfelszerelések, valamint az orvosok és 
az ápolónők is emberfeletti munkát végez-
nek, de „ők is emberek, és számuk véges”. 
Hozzátette: ráadásul a vakcina megérkezé-
séig még több hét van hátra. Kijelentette: 
a maszkviselés önmagában már nem lassít 
eléggé, ezért a járvány terjedését korlátozó 
intézkedéseket kell bevezetni. Ezért közöl-
te: amennyiben az Országgyűlés megadja 
a kormány számára a rendkívüli felhatal-
mazást, akkor kedd éjféltől a kormány ki-
járási tilalmat vezet be este 8 óra és hajnali 

5 óra között.  „8 órára mindenkinek haza 
kell érnie” – fogalmazott. Felmentés csak 
a munkába és a munkából hazajárás, illet-
ve rendkívüli esetekben lehetséges – tette 
hozzá. Orbán Viktor bejelentette azt is: 
minden gyülekezés tilos lesz, az éttermek 
bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges, 
az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthat-
nak.  Az üzletek, a fodrászatok és az egyéb 
kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezár-
nak, a szállodák csak üzleti célból érkezett 
vendégeket fogadhatnak, turistákat  nem – 
folytatta. A miniszterelnök közlése szerint 
általános rendezvénytilalom lép életbe: 
családi összejöveteleken, magánrendez-
vényeken legfeljebb tízen vehetnek részt, 
a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött 
lehet megrendezni, szabadtéren az egyéni 
sportolás megengedett, de az amatőr csa-
patsport tilos. Ismertette: a felsőoktatás 
csak online formában működhet. Hozzá-
tette: a középiskolákban, nyolcadik osz-
tály fölött digitális oktatás lép életbe, míg 
a bölcsődék, óvodák és általános iskolák 
a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. 
az intézkedések ma éjféltől, vagyis szerda 
0 órától lépnek majd hatályba. 

Koronavírus: keményen szigorít Magyarország is
Hatósági fellépés. A csendőrök a bukaresti tüntetés több résztvevőjét is megbírságolták




