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TOVÁBBRA SEM JUT VÉDŐOLTÁS MINDEN ARRA VÁRÓ BETEGNEK

Szotyogtatják csupán
az infl uenza elleni vakcinát

Újra felcsillant a remény azok számára, akik az államilag fi nanszírozott 
országos oltási kampány keretében az infl uenza elleni oltásra várnak, Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter bejelentése szerint hétfőn újabb 600 ezer 
adag infl uenza elleni oltást osztottak szét a megyék között. Lapunk értesü-
lései szerint azonban a megyei közegészségügyi igazgatóságok mostanáig 
mindössze a háziorvosok rendelései alapján igényelt infl uenza elleni oltó-
anyag mintegy harmadát kapták meg. És bár még decemberben sem késő 
beadatni a vakcinát, a szakemberek attól tartanak, ha akadozik az ellátás, a 
jogosultak megunják a várakozást, és lemondanak a védelemről. 3.»

Elszúrt oltási kampány? Hiába rendeltek bő kétszer annyi infl uenza elleni vakcinát a hatóságok, ha alig harmada ért mostanáig célba

Vesztegzár jöhet
Szatmárnémetiben
A helyi és megyei hatóságok 
vesztegzár bevezetését javasolták 
Szatmárnémetiben és Besztercén, 
miközben Kolozsváron és Te-
mesváron a fertőzöttségi mutató 
csökkenésével magyarázzák azt, 
hogy még nem hoztak hasonló 
intézkedést.  2.»

Mentőöv az üdülési 
csekk a turizmusnak
A kiszivárgott információk szerint 
jövőre is kaphatnak üdülési csek-
ket a romániai közalkalmazottak, 
ami az idei utalványok érvényes-
ségi idejének a meghosszabbí-
tásával egyetemben valóságos 
mentőövet jelenthet a belföldi 
turizmus számára, amelyet a 
koronavírus-járvány idén padlóra 
küldött. 6.»

Kiútkeresés
a vétó után
Meggyőződésének adott hangot 
tegnap Heiko Mass, az Európai 
Unió soros elnökségét betöltő 
Németország külügyminisztere, 
hogy gyorsan sikerül megoldást 
találni arra a problémára, hogy 
Magyarország és Lengyelország 
megvétózta az Unió hosszú távú 
költségvetéséről és a koronaví-
rus-járvány okozta károk helyreál-
lítását célzó alapról szóló döntést 
hétfőn. 5.»

Atyáskodó viszonyra 
törekedhet Románia
Belpolitikai konfl iktusokhoz 
vezethet a Moldovai Köztár-
saságban, hogy Maia Sandu 
megválasztott államfő Buka-
rest és Brüsszel fele kacsingat, 
miközben a parlamentet uraló 
szocialisták viszont továbbra 
is Moszkvához közelednének. 
Elemzők a Krónikának úgy nyi-
latkoztak, hogy az elnökváltás 
után sem aktuális a volt szovjet 
tagköztársaság Romániával való 
egyesülésének kérdése.  8.»

 » Az oltó-
anyag-szállít-
mányok kés-
lekedésének a 
hátulütője, hogy 
az idő múlásával 
már nehezebb 
lesz meggyőzni 
a lakosságot – 
mondja a szak-
ember.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Soós Zoltán: Marosvásárhely
adóssága 658 millió lejre rúg

Könyökpuszi, ökölpacsi:
itt a koronaetikett  12.»
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