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MEGVIZSGÁLJÁK AZ INTENZÍV OSZTÁLY BERENDEZÉSEIT A KARÁCSONKŐI KÓRHÁZTŰZ ÜGYÉBEN

Elhúzódik az áldozatok azonosítása
Nem sikerült azonosítani a szombati 
karácsonkői kórháztűz összes halá-
los áldozatát. Mivel a testek súlyosan 
megégtek, csupán öt halott személy-
azonosságát sikerült kideríteni.

 » BALOGH LEVENTE

A z intenzív osztály berendezéseinek 
kivizsgálását rendelte el tegnap a 
legfőbb ügyészség a karácsonkői 

(Piatra Neamţ) megyei sürgősségi kórház-
ban szombaton pusztító, összesen 11 ha-
lálos áldozatot követelő tűzvész ügyében 
zajló nyomozás következő lépéseként. 
A szakértők azt vizsgálják, valóban az 
eszközök meghibásodása okozhatta-e a 
tüzet. Emellett folytatódtak a kihallgatá-
sok, a hatóságok pedig azon tanakodtak, 
a kórház melyik emeletén nyissák újra a 
leégett intenzív osztályt. A legfőbb ügyész-
ség egyébként a helyszíni vizsgálatot már 
lezárta. Ezután a vádhatóság hétfőn este 
közölte: végeztek az áldozatok boncolásá-
val is, de eddig csak ötöt sikerült azonosí-
tani. Öt áldozat beazonosítása érdekében 
DNS-vizsgálatot rendeltek el (a 11. áldozat 
hétfőn hunyt el a lețcani-i kórházban, ő 
nem szenvedett égési sérüléseket). 

A vádhatóság gondatlanságból elköve-
tett emberölés gyanújával indított vizs-
gálatot ismeretlen tettes ellen. A helyszí-
nelést a katasztrófavédelem, az országos 
kriminalisztikai intézet és a petrozsényi 
tűzszerészeti kutatóintézet szakértői vé-
gezték. Az ügyészek házkutatást is tar-
tottak a karácsonkői megyei kórházban, 
és számos iratot lefoglaltak, miután ki-
derült, hogy az intenzív osztályt szombat 
délelőtt, alig néhány órával a tűzeset előtt 
költöztették a harmadikról a második 
emeletre. A Neamţ megyei közegészség-
ügyi hatóság közleményben jelezte, hogy 
a kórház hatósági engedély nélkül végez-

te el az átalakításokat és a költöztetést. A 
csaknem fél évszázada épült kórházban 
nem végeztek rendszeres karbantartást 
a műszaki berendezéseken, ezek között 
az oxigénhálózaton. A tragédia kapcsán 
Ludovic Orban miniszterelnök leszögezte: 
Lucian Micu kórházmenedzser lemondása 
nem elég, a nyomozásnak ki kell derítenie, 
hogy ki a felelős a szombati kórháztűzért. 
Az ugyanakkor nem merült föl, hogy Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszternek is le kel-
lene mondania. A Piatra Neamţ-i megyei 
sürgősségi kórház igazgatója hétfőn jelen-
tette be, hogy tegnapi hatállyal lemond 
tisztségéről. A Sanitas egészségügyi szak-
szervezet egyébként tegnap Bukarestben, 
a kormány székháza előtt szervezett néma 
tüntetést az elavult, túlterhelt és rosszul 
szervezett román egészségügyi rendszer 
áldozatainak emlékére. A szakszervezet 
közleményében arra fi gyelmeztette a dön-
téshozókat, hogy a karácsonkői tragédia 
Románia bármelyik kórházában megis-
métlődhet a megfelelő orvosi felszerelések 
hiánya, a romos infrastruktúra és az egész-
ségügyi személyzet túlterheltsége miatt.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
egyébként arról beszélt: a kórházak igaz-
gatóinak 80 százalékát le kellene váltani, 
és irányításukat vissza kellene venni az 
egészségügyi minisztérium hatáskörébe. 
A tárcavezető hétfőn este a Digi 24 hír-
televíziónak nyilatkozva azt mondta: az 
egészségügyi rendszer jelenlegi állapo-
táért az elmúlt harminc év kormányai, 
egészségügyi miniszterei, politikai és helyi 
szereplői a felelősek. A miniszter azt is el-
mondta: pozitív lett a koronavírustesztje 
a Piatra Neamţ-i kórház orvosának, aki 
akkor szerzett égési sérüléseket, amikor 
a betegeket próbálta kimenteni a tűzből. 
Az orvost szombaton este a Floreasca 
kórházba szállították, és kivizsgálása so-
rán a PCR-tesztet is elvégezték rajta, ami 
pozitív lett. A Brüsszelben tegnap végzett 
teszt eredménye viszont már negatív. Az 
orvos tavasszal egyszer már volt fertőzött, 
gyógyulása után vérplazmát is adott. A 
jelenleg Belgiumban kezelt orvos amúgy 
a teste 75 százalékán szenvedett égési sé-
rüléseket, és feltehetően felső légúti égési 
sérülései is vannak.

FO
RR

ÁS
: 

EX
PL

O
ZI

V 
TV

Tragédia. Zajlik az ügyészségi vizsgálat a tűzvész felelőseinek megállapítására

 » RÖVIDEN

Csehországban visszaszorulóban van a koronavírus-járvány
Jelentősen lelassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Hétfőn 5406 új 
fertőzöttet szűrtek ki, amely 642-vel kevesebb, mint egy hete, és a legalacsonyabb 
hétköznapi szám, amelyet az utóbbi néhány hónapban mértek – derült ki az egész-
ségügyi minisztérium honlapján kedden reggel megjelent kimutatásokból. Az aktív 
fertőzöttek száma 117 858, míg a kórházakban 6592 beteget kezelnek. Ezek a számok 
is csökkentek az utóbbi napokban. A koronavírus-fertőzés következtében elhunytak 
száma hétfőn 85-tel 6416-ra emelkedett.  Csehországban november 20-ig szükségál-
lapot van érvényben. A kormány hétfő délután úgy döntött, hogy felkéri a képviselő-
házat a szükségállapot 30 nappal való meghosszabbítására. A parlamenti alsóház 
csütörtökön tűzi napirendre a témát.
Lengyelországban is csökkent az utóbbi napokban az új koronavírus-fertőzöttek 
száma, többen szorulnak viszont kórházi kezelésre – derül ki a lengyel egészség-
ügyi tárca tegnapi közleményeiből. A kormány egyelőre nem tervez újabb járvány-
ügyi szigorításokat.

Halasztanák a katonák kivonását Afganisztánból
A NATO súlyos árat fi zethet azért, ha túl korán vonja ki csapatait Afganisztánból. 
Fennáll ugyanis a kockázata, hogy az ország ismét a terroristák menedékévé válik, 
helyszínt biztosítva a szövetségesek elleni támadások megtervezéséhez és megszer-
vezéséhez – fi gyelmeztetett a NATO főtitkára tegnap kiadott közleményében. Jens 
Stoltenberg azt közölte: nehéz döntés előtt áll a katonai szövetség, ugyanis egyetlen 
tagország sem akar a szükségesnél tovább az ázsiai országban maradni. Kiemelte, 
a NATO csaknem 20 éves afganisztáni jelenlétét követően azonban a túl korai vagy 
az összehangoltság elmaradásával végzett csapatkivonás ára nagyon magas lehet. A 
főtitkár arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet, miután 
kiszorult Szíriából és Irakból, Afganisztánban éledhet újjá. A CNN amerikai hírtele-
vízió és a The New York Times című lap hétfői beszámolója szerint a védelmi minisz-
térium utasítást kapott, hogy készítse elő 2000 katona Afganisztánból és 500 katona 
Irakból való kivonását, amit végrehajtanának, még mielőtt január 20-án lejár Donald 
Trump elnöki mandátuma. A lépéssel mindkét országban mintegy 2500 amerikai 
katona maradna.

 » B. L.

Hatékony eszköznek tartja a települések 
vesztegzár alá helyezését Ludovic Or-

ban miniszterelnök a koronavírus-járvány 

visszaszorítása érdekében, egyben úgy véli: 
tovább kellene növelni a bírságok összegét. 
A kormányfő hétfőn este elmondta: jelenleg 
mintegy ötven település van vesztegzár alatt. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy Bukarestben 
nincs szükség karanténra. Orban elmondta: 
kielemezték annak a három Szilágy megyei 
városnak a helyzetét, amelyeket november 
5-én vontak vesztegzár alá, és azt találták, 
hogy mind a három esetében, körülbelül 
hét nap után csökkenni kezdett az esetszám. 
Úgy véli: Kolozsváron és Temesváron meg-
állt a növekvő tendencia, így van remény 
arra, hogy ezeket a városokat ne kelljen ka-
rantén alá helyezni. A kormányfő egyúttal 
igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy nö-
velni kellene-e a járványügyi korlátozások 
megsértéséért kirótt bírságot. Orban szerint 
egy „kisebbségben lévő társadalmi csoport” 
nem hajlandó betartani a korlátozó intéz-
kedéseket, és bírságokkal sem tudják őket 
erre kényszeríteni, mert az alkotmánybíró-
ság megvonta tőlük ezt a jogot. Megjegyezte, 
hogy a szükségállapot idején a magasabb 
bírságok „nagyon jól” befolyásolták a tör-
vénykövető magatartást. Klaus Iohannis 
államfő tegnap este egészségügyi szakembe-
rekkel és a hadsereg képviselőivel egyezte-
tett, majd elmondta: a hatóságok elkezdték 
a felkészülést az oltási folyamatra, amelynek 
stratégiáját a jövő héten ismertetik.

Kiútkeresés a magyar
és a lengyel vétó után

Meggyőződésének adott hangot tegnap 
Heiko Mass, az Európai Unió soros 

elnökségét betöltő Németország külügymi-
nisztere, hogy gyorsan sikerül megoldást 
találni arra a problémára, hogy Magyaror-
szág és Lengyelország megvétózta az Unió 
hosszú távú költségvetéséről és a korona-
vírus-járvány okozta károk helyreállítását 
célzó alapról szóló döntést. Maas közölte: 
az elkövetkező napokban tárgyalásokat 
kezdeményeznek az érintettekkel a megol-
dás megtalálása érdekében. Németország 
állandó uniós képviseletének szóvivője 
hétfőn este közölte, hogy az uniós tagor-
szágok Európai Unió mellé rendelt állandó 
képviseletei vezetőinek tanácskozásán, egy-
hangúság hiányában, nem született döntés 
a témában. A hosszú távú költségvetés és az 
ahhoz szorosan kapcsolódó helyreállítási 
csomag elfogadásába Magyarország és Len-
gyelország nem egyezett bele. A két ország 
véleménye szerint a költségvetéshez és a 
helyreállítási csomaghoz rendelni kívánt, az 
uniós fi nanszírozás politikai feltételekhez 
kötése – azaz a pontosan meg nem határo-
zott „jogállamiság” számonkérése – sértené 
az uniós alapszerződést, továbbá nem 
tartaná magát az Európai Tanács júliusi 
csúcstalálkozóján elfogadott állásfoglalás-
hoz. Manfred Weber, az Európai Néppárt 
(EPP) európai parlamenti (EP) frakcióveze-
tője hétfőn úgy vélekedett, súlyos válságba 
sodorná az EU-t, ha ellehetetlenülne a kö-
zösség működésének fi nanszírozása csupán 
azért, mert a magyarok és a lengyelek „önző 
módon” kizárólag a nemzeti érdekeiket kö-
vetik. Az EP egyik alelnöke, Katarina Barley, 
a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 
politikusa hozzátette: „most bosszulja meg 
magát, hogy kesztyűs kézzel bánt a lengyel 
és a magyar kormánnyal az Európai Bizott-
ság, az Európai Tanács és mindenekelőtt 
a konzervatív pártcsalád, amelynek még 
mindig tagja Orbán Viktor Fidesze”. Donald 
Tusk, az EPP elnöke azt írta: aki ellenzi a 
jogállamiság elvét, az Európa ellen beszél. 
Kiemelte: erről világos álláspontot vár az 
EPP összes pártjától. Az alapvető értékek 
ellenzőit a továbbiakban senki sem védheti 
meg – tette hozzá. (Hírösszefoglaló)

Kevesli a bírságokat Orban

Több mint 8000 új fertőzött

A tesztelés hétfői beindulásával ismét 
megugrott az egy nap alatt diagnoszti-
zált új koronavírus-fertőzések száma: 31 
082 tesztből 8262 lett pozitív, ami 26,58 
százalékos arány. Mindazonáltal ez keve-
sebb mint 5 százalékkal haladja meg az 
utóbbi két hét átlagát. Két-három héttel 
ezelőtt a napi esetszám rendre meghalad-
ta az előző kéthetes átlag másfélszeresét. 
Az összes igazolt fertőzött száma ezzel 
373 474-re nőtt, miközben a gyógyultak 
száma 6611 fővel 253 244-re emelkedett. 
A fertőzés szövődményeiben elhunyt 
újabb 186 beteg, akik közül 182 krónikus 
beteg volt, így az elhunytak száma már 
9261. A kórházakban 13 292 fertőzöttet 
kezeltek, közülük 1174-et intenzív osz-
tályon. Otthoni elkülönítésben 46 884, 
intézményesben 13 382 fertőzött tartóz-
kodott, míg házi karanténban 80 262-en, 

hatóságiban pedig 16-an voltak. 




