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Jövő nyárra javulhat a helyzet az oltások nyomán

A BioNTech gyógyszeripari vállalat vezetője szerint az új vakcinák már nyárra sokkal jobb 
járványhelyzetet teremthetnek, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális 
kerékvágásba, de ennek az a feltétele, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni 
oltást. A BioNtech és a Pfi zer gyógyszergyártó csoport e hónap elején bejelentette, hogy 
közösen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az eddigi klinikai próbák és vizsgálatok 
eredményei alapján meghaladja a 90 százalékot. Ugur Sahin professzor, a BioNtech 
társalapítója és vezérigazgatója a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai-köz-
életi magazinműsorának nyilatkozva elmondta: a mostani tél „még kemény lesz”, az új 
vakcina ezen a télen még nem gyakorol jelentős hatást a fertőzési számokra. A jövő nyár 
beköszöntéig viszont már komoly hatás várható, annál is inkább, mivel a nyár egyébként 
is segíti a járvány terjedésének megfékezését – mondta a BioNtech vezérigazgatója. 
Közben tegnap az amerikai Moderna gyógyszergyártó bejelentette: az általa kifejlesztett 
oltás 94,5 százalékos védettséget nyújt.

ÚJ SZABÁLYRENDSZERT DOLGOZNAIK KI A HATÓSÁGOK A PIATRA NEAMȚ-I KÓRHÁZTŰZ NYOMÁN

Átvilágítják az intenzív osztályokat
Ellenőrzi az egészségügyi tárca az or-
szág kórházainak intenzív osztályait 
a Piatra Neamț-i sürgősségi kórház 
intenzív osztályán szombaton pusz-
tító tűz miatt.

 » BALOGH LEVENTE

O rszágszerte ellenőrzik a kórházak 
intenzív osztályait a Piatra Neamț-i 
sürgősségi kórház intenzív osztá-

lyán szombaton bekövetkezett, tíz ember 
halálát okozó tűzeset nyomán – jelentette 
be tegnap Ludovic Orban miniszterelnök 
az egészségügyi minisztériumban az eset 
miatt összehívott válságstáb döntését. Kö-
zölte, az ellenőrzések nyomán kidolgoz-
nak egy olyan szabályrendszert, amelyhez 
valamennyi kórháznak alkalmazkodnia 
kell majd, és minden javítás vagy közbe-
szerezés a terv értelmében zajlik majd. 
Az is fölmerült, hogy az ehhez szükséges 

pénzt európai uniós forrásokból biztosít-
sák. Mint ismeretes, a Piatra Neamț-i kór-
ház intenzív osztályán aznap következett 
be a tűzeset, amikor az egészségügyi ható-
ság jóváhagyása nélkül új intenzív osztályt 
rendeztek be. A tragédia miatt a kórház 
menedzsere, Lucian Micu tegnap közöl-
te: ma benyújtja a lemondását.  Ludovic 
Orban miniszterelnök vasárnap este kije-
lentette, hogy a kórházban a közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP) és a kazánok, nyo-
mástartó edények és emelőberendezések 
ellenőrzésével foglalkozó állami felügye-
let (ISCIR) jóváhagyása nélkül végeztek 
építési munkálatokat. A beavatkozásokat 
irányító országos központ Ciolpani-ban 
összehívott értekezletén Orban azt mond-
ta: maga a kórház menedzsere tájékoztatta 
a közvéleményt arról, hogy a kórházban, 
ahol a tragikus tűzeset történt, építkezési 
munkálatokat végeztek. Arra a kérdésre, 
hogy mikor végeztek legutóbb műszaki el-
lenőrzést a kórházban, Orban azt felelte: a 

belső berendezéseket nem ellenőrizték, az 
oxigéntöltő állomás egy magáncég tulaj-
dona, és azt idén márciusban ellenőrizték 
utoljára. Arra felvetésre, hogy a Szociál-
demokrata Párt (PSD) képviselői állítják: 
megvolt a DSP jóváhagyása, Orban azt 
mondta: a DSP igazgatója hivatalos úton 
közölte, hogy nem kapott kérelmet az át-
alakítási munkálatok elvégzésének en-
gedélyeztetésére. George Lazăr prefektus 
úgy nyilatkozott vasárnap reggel, hogy a 
Piatra-Neamţ-i megyei sürgősségi kórház 
intenzív terápiás osztályát, ahol a tíz ha-
lálos áldozatot követelő tűzvész történt, a 
közegészségügyi igazgatóság jóváhagyása 
nélkül költöztették át szombaton a harma-
dik emeletről a másodikra. Közben tegnap 
tizenegyre emelkedett a halálos áldozatok 
száma, miután elhunyt egy újabb beteg, 
akit átszállítottak a paşcani-i kórházba. 
Másrészt az ügyészek megkezdték a kihall-
gatásokat, valamint elrendelték a tűz halá-
los áldozatainak a boncolását. 
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Győzelem. Maia Sandu a Moldovai Köztársaság első női államelnöke lesz

 » RÖVIDEN

Magyarország megvétózza az uniós
büdzsét és a helyreállítási alapot
Levélben tájékoztatta Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök Angela Merkel 
német kancellárt, Ursula von der Leyent, 
az Európai Bizottság elnökét és Charles 
Michelt, az Európai Tanács elnökét arról, 
hogy a magyar kormány megvétózza az 
EU hétéves költségvetésével és a helyre-
állítási alappal kapcsolatos jogalkotást. 
„Éppen most informáltak a legújabb 
fejleményekről az MFF/NGEU-csomag 
(a többéves pénzügyi keret és a „Next 
Generation EU” helyreállítási eszköz) 
végrehajtásának helyzetét illetően” – írta 
Orbán Viktor. Levelében a miniszterelnök 
megerősítette, hogy a „semmiről sincs 
megállapodás, ameddig nincs megálla-
podás mindenről” elvvel összhangban 
Magyarország kormánya az MFF/NGEU 
jogalkotási csomag valamennyi eleme 
ellenében fog szavazni, beleértve azok 
megvétózását, melyek egyhangúságot 
igényelnek, így az MFF-rendeletet és a 
saját forrásokról szóló határozatot is. 
Mint ismeretes, Brüsszel politikai feltéte-
lekhez, a jogállamiság pontosabban meg 
nem határozott kritériumaihoz kötné a 
támogatások kifi zetését.
Michal Dworczyk, a lengyel miniszter-
elnöki hivatal vezetője is leszögezte: 
júliusi uniós csúcstalálkozón elért 
kompromisszumot és az Európai Unió 
alapszerződését is sértené, ha jogálla-
misági feltételekhez kötnék az uniós 
pénzeszközök kifi zetését.

Trump kitart az elnökválasztás vélt
elcsalása miatt indított perek mellett
Donald Trump amerikai elnök kitart a 
perek mellett, újabb jogászt kért fel, aki 
azt ígérte, hogy több tagállamban „meg-
fordítják a választási eredményeket”. 
A republikánus elnök és jogászcsapata 
jelenleg öt tagállamban – Pennsylvani-
ában, Georgiában, Nevadában, Mi-
chiganben és Arizonában – nyújtott be 
perkeresetet. Ezek egy részét a szavazat-
számlálás során előfordult, vélelmezett 
csalások miatt nyújtották be, másik 
részüket pedig annak érdekében, hogy a 
tagállami hatóságokat megakadályozzák 
az eredmények igazolásában, amellyel 
hivatalossá tennék Joe Biden demokrata 
párti jelölt győzelmét. Georgiában még 
tart a szavazatok egyenként, kézzel 
végzett újraszámlálása. Donald Trump 
vasárnap elemzők által ellentmondásos-
nak minősített üzeneteket tett közzé a 
választási eredményekről a Twitteren. Az 
egyik mikroblog-bejegyzésben azt írta, 
hogy Biden győzött, de csalással. Később 
azt írta: semmit nem ismer el, és megis-
mételte a választási csalásra vonatkozó 
korábbi állításait.

 » B. L.

Nem fordult meg a két héttel ezelőtti trend 
Moldovában: miután az elnökválasztás 

első fordulóját meglepetésre a Nyugat-barát-
nak tekintett jelölt, Maia Sandu nyerte meg, 
így ő jutott a vasárnapi második fordulóba 
Igor Dodon Moszkva-párti hivatalban levő 
elnök mellett, a döntő megmérettetésben is 
jelentős győzelmet aratott, így négy évig ő 
lehet a Pruton túli ország államfője. A sza-
vazatok teljes összeszámlálása alapján a volt 
kormányfő a voksok 57,75 százalékát kap-
ta. Dodonra a választáson résztvevők 42,25 
százaléka szavazott. Sandu – aki a két hete 
a külföldön élő moldovaiak szavazatainak 
több mint 70 százalékát begyűjtve győzött 
– az első nő lesz a Moldovai Köztársaság 
államfői tisztségében. A 48 éves győztes 
politikus köszönetet mondott minden hazai 
és külföldi szavazónak, amiért a koronaví-
rus-járvány, a visszataszító választási kam-
pány és a sok helyütt nehézségekbe ütköző 
voksolás ellenére is példátlan számban éltek 
szavazati jogukkal, megmutatva, hogy hazá-
juk sorsa nem közömbös a számukra. Teg-
nap arról beszélt: bátorság szükséges az álla-
mi intézmények megerősítéséhez, hogy azok 
felülemelkedhessenek a csoportérdekeken.

Igor Dodon a már sejthető veresége elle-
nére meglehetősen optimistának mondta 

magát, kijelentve, hogy a saját előrejelzések 
szerint belföldön megnyerné a választást. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy felkészült a ve-
reségre, mert a moldovai diaszpóra szavaza-
tai egyértelműen befolyásolják a választási 
eredményt. Sanduhoz hasonlóan ő is nyuga-
lomra intette a híveit. Mindazonáltal tegnap 
jelezte: mivel számos rendellenesség történt 
– a szavazók szervezett szállításától addig, 
hogy egyes polgárokat megakadályoztak a 
szavazatuk leadásában –, panaszt nyújt be 
a választási bizottsághoz és az illetékes bíró-
ságokon, és csak akkor ismeri el a vereségét, 

ha a hatóságok hivatalossá teszik a választás 
végeredményét. A román államfő, a minisz-
terelnök és a bukaresti politikai pártok ve-
zetői is gratuláltak Sandu győzelméhez. „A 
moldovai állampolgárok döntöttek, az eu-
rópai és demokratikus utat, a fejlődés útját 
választották! Románia továbbra is támogatja 
a Moldovai Köztársaságot a modernizáció, 
a demokratizálódás és az Európai Unióhoz 
való közeledés érdekében tett valós erőfeszí-
téseiben” – írta Klaus Iohannis elnök a Twit-
teren. Sandu már meg is hívta Moldovába 
Iohannist, aki elfogadta a meghívást.

 » B. L.

További kórházakat, illetve kórházi rész-
legeket szabadítanak fel a koronaví-

rus-fertőzöttek számára, a bennük működő 
intenzív osztályokat pedig csak a legsúlyo-
sabb esetek számára tartják fenn – közölte 
tegnap Ludovic Orban miniszterelnök. A 
kormányfő szerint ezen a héten legalább 
kétszáz ággyal fogják növelni a koronavíru-
sos betegek ellátására elkülönített intenzív 
terápiás osztályok befogadóképességét, és 
további lélegeztetőgépeket üzemelnek be. 
Eközben a szokásos, a korábbi napokhoz 
képest alacsonyabb új koronavírus-fertő-
zésről számoltak be a hatóságok tegnap a 
kevés vasárnapi teszt miatt: 11 266 mintából 

4931 lett pozitív, ami 43,77 százalékos arány. 
Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 365 212-re 
emelkedett, miközben a gyógyultak száma 
2801 fővel 246 633-ra nőtt. A kór szövődmé-
nyeiben újabb 149 fertőzött hunyt el – közü-
lük 141 krónikus beteg volt –, így a halálos 
áldozatok száma már 9075. A kórházakban 
ápolt fertőzöttek száma 13 467-re nőtt, kö-
zülük 1187-et intenzív osztályon kezelnek. 
Házi elkülönítésben 47 397, intézményesben 
13 229 fertőzött tartózkodott, míg otthoni 
karanténban 80 152-en, hatóságiban pedig 
17-en voltak. A hatóságok 24 óra alatt 9930 
bírságot róttak ki a járványügyi rendelkezé-
sek megsértése miatt, összesen 1 988 595 lej 
értékben, és hét esetben tettek feljelentést a 
járvány leküzdésének meghiúsítása miatt. 

A Nyugat-barát jelölt győzött Moldovában

Országszerte növelik a kórházi Covid–19-férőhelyek számát




