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H I R D E T É S

Csökkent az újonnan diag-
nosztizált koronavírus-fertő-
zöttek száma Romániában, 
ám az elvégzett tesztek közel 
harmada pozitívnak bizo-
nyult. A kormány szombattól 
kezdődően újabb 30 napra 
meghosszabbította a korona-
vírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet.

 » R. SZ.

A szokásoshoz képest keve-
sebb (21 571) teszt miatt 
csökkent az egy nap alatt 

regisztrált koronavírusos esetek 
száma Romániában, összlétszá-
muk meghaladta a 360 ezret. A 
stratégiai kommunikációs törzs 
tegnap közölte, 24 óra alatt 7096 
fertőzöttet diagnosztizáltak, ezt 
megelőzően szombaton 9460-
nal, pénteken 9489-cel, csütör-
tökön 10 142-vel emelkedett az 
újonnan azonosított betegek 
száma. Az ország területén ed-
dig 8926 elhalálozást jegyeztek, 
113-mal többet, mint egy nappal 
korábban (szombaton 129-et). 
Intenzív osztályon 1169 személyt 
kezelnek, a járvány kezdete óta 
243 832 személy gyógyult ki a 

koronavírus okozta Covid–19-be-
tegségből, jelenleg 107 523 aktív 
fertőzéses esetet tartanak nyilván 
az országban. Bukarestben (931), 
valamint Konstanca (459), Brassó 
(452), Szeben (399), Prahova 
(362), Temes (315) és Ilfov (306) 
megyében igazolták a legtöbb új 
koronavírusos esetet az elmúlt 
24 órában. A bukaresti kormány 
szombattól kezdődően újabb 30 
napra meghosszabbította a koro-
navírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet. A mostani kor-
mányhatározat nem tartalmaz 

további megszorításokat azokhoz 
képest, amelyeket múlt hétfőtől 
vezettek be, de az általános egész-
ségügyi óvintézkedések mellett 
a december 6-ai parlamenti vá-
lasztásokon, a kampányban és a 
december elsejei nemzeti ünnep-
ségek alkalmával betartandó sza-
bályokra is kitér. A veszélyhelyzet 
idején közterületen – zárt térben 
és a szabadban is – mindenütt 
kötelező védőmaszkot viselni, ti-
los magánünnepségeket, társas 
összejöveteleket tartani, az üz-
leteknek legkésőbb 21 órakor be 

kell zárniuk, éjszaka 23 és 5 óra 
között pedig országos kijárási 
tilalom van érvényben. A decem-
ber 6-ai választások alkalmával 
és a megelőző kampány során is 
érvényesek lesznek a szeptembe-
ri önkormányzati voksolás kap-
csán bevezetett óvintézkedések, 
a nemzeti ünnep alkalmával ren-
dezett szabadtéri ünnepségeket 
pedig Bukarestben legfeljebb 
négyszáz, a megyeszékhelyeken 
pedig legfeljebb száz résztvevő-
vel, a távolságtartási szabályok 
betartásával szervezik meg. Klaus 
Iohannis államfő a hétvégén úgy 
értékelte, hogy az utóbbi két hét-
ben stabilizálódott a fertőzések 
üteme, amit az októberi szigorí-
tásoknak tulajdonított. Az elnök 
szerint azonban „túl magas” a tíz-
ezer körüli napi esetszám, ezért 
volt szükség újabb korlátozások-
ra. Ugyanakkor türelemre és az 
előírások fegyelmezett betartá-

sára intette polgártársait, mivel 
a héten bevezetett intézkedések 
hatása csak néhány hét múlva 
hozhat eredményt. 

Ugyanakkor az országos járvá-
nyügyi operatív törzs (CNSU) az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 
adatai alapján frissítette a koro-
navírus-járvány szempontjából 
magas kockázati besorolású or-
szágok listáját. Románia 14 napos 
karanténba küldi azokat, akik 
olyan országokból érkeznek, ahol 
a megelőző 14 napban a hazainál 
magasabb volt a lakosságará-
nyos fertőzési ráta. A többi között 
a Magyarországról érkezőkkel 
szemben is érvényben marad a 
november elején újra bevezetett 
karanténkötelezettség. A veszé-
lyes országok aktualizált listáján,  
az úgynevezett „sárga övezethez” 
az eddigihez képest eggyel keve-
sebb, 30 ország tartozik.

Közterületen mindenütt kötelező védőmaszkot viselni
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Ausztria bezár, és áttér az online oktatásra

Egész napos kĳ árási tilalom lép hatályba holnaptól Ausztriában: a plá-
zák bezárnak, csak a kisebb élelmiszerboltok, illetve a gyógyszertárak és 
a posták maradhatnak nyitva, az iskolákban távoktatás lesz. Sebastian 
Kurz osztrák kancellár bejelentette: az emberek a családtagjaikon kívül 
csak egy további személlyel tarthatnak kapcsolatot. Online oktatásra 
állnak át az elemi osztályokban és óvodákban Görögországban is.

FENNTARTJÁK A KARANTÉNKÖTELEZETTSÉGET A HATÓSÁGOK A MAGYARORSZÁGRÓL ROMÁNIÁBA BEUTAZÓ POLGÁROK ESETÉBEN

Új veszélyhezet, a tesztek harmada pozitív




