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Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt

Nem ötvenezer, hanem feltehetően félmillió, vagyis a korábbiakban közölteknél tízszer 
több fertőzött volt Vuhan városában, ahonnan elindult világjárványt okozó koronavírus 
– állapította meg a kínai betegségmegelőzési központ (CDC), amelynek jelentését idézte 
szerdán a CNN hírtelevízió. A tanulmány elkészítésekor 34 ezer embert vizsgáltak meg 
Vuhanban és más Hupej tartománybeli városokban, illetve Pekingben, Sanghajban és 
Kuangtung, Csiangszu, Szecsuan és Liaoning tartományokban. A vizsgálatnak az volt 
a célja, hogy antitesteket kimutató vérvizsgálat alapján felbecsüljék az átfertőzöttség 
valós mértékét. A vizsgálatot egy hónappal azután végezték el, hogy a kínai hatóságok 
bejelentették: megfékezték a járvány első hullámát. A minták elemzésével megállapítot-
ták, hogy Hupej tartomány székvárosában, a 11 milliós Vuhanban vizsgáltak szervezeté-
ben 4,43 százalékos gyakorisággal fordult a koronavírus-fertőzéskor képződő antitest. A 
vuhani egészségügyi hatóságok annak idején 50 354 azonosított fertőzöttről tájékoztat-
tak, a szerológiai tesztekből viszont arra lehet következtetni, hogy tízszer többen,  közel 
félmillióan kapták el a fertőzést.

Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma

Enyhén nőtt a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma a tegnapi adatok 
szerint: 24 822 tesztből 4875 lett pozitív, ami 19,61 százalékos arányt jelent. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 627 941. A gyógyultak száma 4794 fővel 
554 056-ra nőtt. A kór szövődményeiben 127-en hunytak el – közülük 123 volt 
krónikus beteg –, így az elhalálozások száma már 15 596. A kórházakban 9512 
beteget ápoltak, közülük 1149-et intenzív osztályon. Házi elkülönítésben 32 969, 
intézményesben 9207 fertőzött tartózkodott, míg otthoni karanténban 49 973-an, 
hatóságiban pedig 64-en voltak.

LONDONBAN JÓVÁHAGYTÁK AZ ASTRAZENECA VAKCINÁJÁT, AZ UNIÓBAN MÉG VÁRNI KELL

Új oltás: lépéshátrányban az EU

Újabb ellenszer. A britek megkezdhetik az AstraZeneca oltásának használatát is

Újabb koronavírus elleni vakcinát 
hagytak tegnap jóvá Nagy-Britan-
niában: megkapta az engedélyt az 
Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca 
gyógyszergyár oltása is. Az EU-ban 
akár még több mint egy hónapig is 
várni kell ennek a vakcinának az 
engedélyezésére.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben a brit gyógyszerfelügye-
leti hatóság (MHRA) tegnap enge-
délyezte az Oxfordi Egyetem és az 

AstraZeneca gyógyszergyár által az új típu-
sú koronavírus ellen közösen kifejlesztett 
vakcina forgalmazását, úgy tűnik, az Eu-
rópai Unióban még januárban sem hagy-
ják jóvá ezt az oltóanyagot. Ez a második 
olyan vakcina, amelynek alkalmazását a 
brit szakhatóság jóváhagyta. A MHRA – a 
világon elsőként – e hónap elején a Pfi zer 
és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját 
is engedélyezte, és a brit oltási kampány 
december 8-án ezzel az oltóanyaggal meg-
kezdődött.

Nagy-Britanniában az eddig beoltottak 
száma a 700 ezerhez közelít, de a brit kor-
mány reményei szerint az oltási kampány 
a könnyebben szállítható és tárolható Ox-
ford/AstraZeneca-vakcina használatának 
engedélyezésével válhat igazán tömeges-
sé. A Pfi zer és a BioNTech oltóanyagát mí-
nusz 70 fokon kell tárolni szállítás közben, 
bár a kiszállítás után öt napig normál hű-
tőszekrény-hőmérsékleten, 2–8 fokon is 
tárolható. Az Oxford/AstraZeneca-vakcina 
ugyanakkor szállítás közben sem igényel 
mélyfagyasztást, a gyártástól a felhaszná-
lásig normál hűtőszekrény-hőmérsékleten 
tartható. A brit kormány a Pfi zer/BioNT-
ech-vakcinából eddig 40 millió, az Oxford/
AstraZeneca-oltóanyagból 100 millió ada-
got kötött le. Matt Hancock brit egészség-
ügyi miniszter a BBC rádió tegnapi hírmű-
sorában kijelentette: a két oltóanyagból 
rendelt mennyiség elégséges a teljes brit 
lakosság beoltásához, azzal együtt is, hogy 
a teljes hatékonyság eléréséhez mindenki-

nek két dózist kell kapnia. A The Lancet 
című tekintélyes brit orvosi szakportálon 
megjelent előzetes független szakértői ér-
tékelések biztonságosnak és hatékonynak 
minősítették az AstraZeneca és az Oxfordi 
Egyetem közös fejlesztésű oltóanyagát.

Eközben úgy tűnik, az EU-ban még 
jócskán várni kell az oltás engedélyezésé-
re. Az AstraZeneca ugyanis még be sem 
nyújtotta az engedélykérelmét az Európai 
Gyógyszerügynökséghez. A szervezet igaz-

gatóhelyettese, Nole Wathion szerint az 
európai szabályozók csak a vakcina enge-
délyéhez szükséges információk egy részét 
láthatták, ez pedig még arra sem elég, hogy 
feltételes forgalmazási engedélyt kapjon a 
cég. „Több adatra van szükségünk az oltás 
minőségéről. Ezután a cégnek formálisan 
is jelentkeznie kell [az engedélyért]” – 
mondta Noel Wathion a Reuters szerint. 
Ily módon valószínűtlen, hogy januárban 
megkaphassák az európai engedélyeket. 

 » BALOGH LEVENTE

Folytatódott tegnap az egészségügyi sze-
mélyzet koronavírus elleni immunizá-

lását célzó oltási kampány Romániában. 
A kór ellen az első vonalban küzdő tíz 
kórházzal együtt, ahol már vasárnap óta 
oltják az egészségügyi dolgozókat, tegnap 
újabb, másodvonalas intézményekben is 
elkezdődött az oltási folyamat, 25 újabb 
helyszínen – köztük a bukaresti Marius 
Nasta Intézetben és az egyetemi kórház-
ban, illetve Déván a megyei sürgősségi, 

valamint Lugoson a városi kórházban – 
oltották a személyzetet. Mint ismeretes, a 
szombaton érkezett, szimbolikus, tízezres 
vakcinaszállítmányt követően kedden to-
vábbi 140 ezer adag oltóanyag érkezett az 
országba. A keddi nap folyamán 712 sze-
mély kapta meg a koronavírus elleni vak-
cinát Romániában, és ezzel 2778-ra nőtt 
a beoltottak száma – tájékoztat kedden 
este a Covid–19 elleni oltással kapcsola-
tos tevékenységeket koordináló országos 
bizottság (CNCAV). Hat személynél jelent-
kezett enyhe allergiás reakció. Az oltási 

kampány kezdetétől (december 27-e) szá-
mítva hét allergiás reakciót regisztráltak. 

Eközben kiderült: nincs szükségük 
elektronikus aláírásra azoknak, akik on-
line regisztrálnak majd a koronavírus 
elleni oltásra. A feliratkozásra szolgáló 
platformot működtető Különleges Távköz-
lési Szolgálat (STS) rámutatott: azoknak a 
személyeknek, akik a kampány harmadik 
szakaszában kapják majd meg az oltást, 
nincs szükségük elektronikus aláírásra 
ahhoz, hogy online regisztrálhassanak. 
Mind a platformon való feliratkozás, mind 
az oltás ingyenes lesz a lakosság számára 
– nyomatékosítják. Hozzáteszik, az elekt-
ronikus igazolásra csak az első és második 
csoportba tartozók esetében van szükség, 
őket ugyanis az intézmény regisztrálja, 
amelynek az alkalmazásában állnak, és 
az elektronikus igazolás tanúsítja, hogy 
a rendszerbe feltöltött dokumentumokat 
egy bizonyos állami vagy magánintéz-
mény állította ki, amelynek jogában áll 
igényelni a vakcinát az oltási kampánynak 
ebben a szakaszában.

 » RÖVIDEN

Karcsúbb törvényhozást akar Dragu
Csökkentené a parlament létszámát Anca 
Dragu. A bukaresti szenátus elnöke teg-
nap a Gîndul life-nak arról beszélt: emel-
lett szól a 2009-es népszavazás is, ahol a 
lakosság kifejezte akaratát, hogy legtöbb 
háromszázra korlátozzák a törvényhozók 
számát, és térjenek át az egykamarás 
parlamenti rendszerre. Ennek kapcsán 
azt mondta: nem támogatja az egykama-
rás rendszert, de egy alapos tanulmány 
alapján, amelybe alkotmányjogászok 
mellett be kell vonni a civil társadalom 
képviselőit is, szükségesnek találja a 
törvényhozók számának csökkentését. 
Az USR-PLUS politikusa kifejtette: nem 
félti parlamenti székét, és látni kell, hogy 
jogosan merül fel a polgárokban, mi 
szükség van több száz törvényhozóra egy 
olyan intézményben, amelynek a bizalmi 
indexe 10 százalék alá csökkent.

Ukrán külügyminiszter: Budapest
Ukrajna számára „nyílt seb”
Dmitro Kuleba ukrán külügyiminiszter 
szerint Budapest Ukrajna számára a 
„nyílt sebek” egyike maradt, a miniszter 
ugyanakkor némi bizakodással is beszélt 
a két ország közötti kapcsolatok várha-
tó alakulásáról. A Deny című napilap 
hírportáljának adott külpolitikai témájú 
interjújában kitért a magyar–ukrán 
kapcsolatokra is. Ismételten leszögezte, 
hogy Ukrajna joga meghatározni, milyen 
lesz az oktatási rendszere, nem pedig 
Oroszországnak, Magyarországnak, 
Lengyelországnak, az Egyesült Államok-
nak vagy Kínának. Az Ukrajnában élő 
magyar kisebbségre kitérve kifejtette, 
hogy ők Ukrajna állampolgárai, így az 
ukrán társadalom szerves részét képezik. 
„Ezért minden magyarellenes hisztéria, 
amit egyes erők a közösségi oldalakon 
kísérelnek meg terjeszteni, nem pusztán 
magyarok, hanem egyben ukránok elleni 
hisztériakeltés, mert mindannyian egy 
testnek, Ukrajnának a részei vagyunk” – 
szögezte le a miniszter.

Horvátországban több nagyobb
utórengést mértek tegnap
Horvátországban a keddi, 6,3-as erősségű 
földrengés után több utórengést, köztük 
három nagyobb, egy 4,7-es, majd tizenöt 
percen belül egy 4,8-as és egy 3,9-es 
magnitúdójú földmozgást regisztráltak 
tegnap kora reggel. A földrengés epicent-
ruma 18 kilométerre volt Sziszektől (Si-
sak) és 37 kilométerre Zágrábtól, fészke 
pedig 10 kilométeres mélységben. A föld-
mozgást egész Közép-Horvátországban 
érzékelte a lakosság. Darinko Dumbovic, 
Petrinja polgármestere a sajtónak azt 
mondta: a várost és környékét három nap 
alatt harmadszor érte földrengés. Minden 
romos ház, amely eddig még bírta, most 
összeomlott – mondta, hozzátéve, hogy 
az emberek már második napja nem 
alszanak. Több százan maradtak fedél 
nélkül Petrinjában és környékén, kaszár-
nyában és sportcsarnokban helyezték 
el őket. Aki tehette, elhagyta a megyét, 
rokonaihoz vagy barátaihoz utazott.

Aláírták a brit–uniós kereskedelmi
kapcsolatokról szóló megállapodást
Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság és Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke tegnap reggel aláírta az Európai 
Unió és az Egyesült Királyság közötti jö-
vőbeni kétoldalú kereskedelmi kapcsola-
tok feltételeit rögzítő megállapodást. Az 
egyezmény egy példányát ezután a brit 
királyi légierő repülőgépével Londonba 
szállították, és a Downing Street-i minisz-
terelnöki hivatalban Boris Johnson brit 
miniszterelnök is aláírta.

Zajlik az egészségügyi személyzet immunizálása




