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Megérkezhetett Romániába a fertőzőbb vírustörzs

Romániában is felbukkanhatott a koronavírus nemrég Nagy-Britanniában felfede-
zett mutációja, amely a szakértők szerint akár 75 százalékkal is fertőzőbb lehet, 
ugyanakkor nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az eddigi mutációk. A vírust 
a bukaresti Matei Balș intézetben mutatták ki egy Nagy-Britanniából hazatért férfi  
szervezetében. Az intézet ugyanakkor jelezte: két minta az eddigiektől eltérő reakciót 
váltott ki, de még nem teljesen biztos, hogy az új vírustörzsről van szó, ennek biztos 
megállapításához további tesztek szükségesek. Az egészségügyi tárca jelezte: eddig 
nem bizonyították az új vírustörzs jelenlétét az országban, az csak a vírus genetikai 
kódjának szekvenálása nyomán lehetséges. Egyébként a tegnapi adatok szerint 9829 
tesztből 3034 lett pozitív, ami 30,87 százalékos arány, ezzel az igazolt pozitív esetek 
száma már 640 429, miközben a gyógyultaké 3567 fővel 574 897-re emelkedett. Ezzel 
az aktív esetek száma ötvenezer alá csökkent. A kór szövődményeiben 60 újabb beteg 
hunyt el, közülük 59 krónikus beteg volt. A halálos áldozatok száma ezzel már 15 979. 
A kórházakban 8868 fertőzöttet ápoltak, közülük 1119-et intenzív osztályon.

MÁTÓL NAGYOBB FOKOZATRA KAPCSOL AZ OLTÁSI KAMPÁNY

Tartanak a járvány erősödésétől

Ritmusváltás. Akár napi húszezerre is nőhet a beoltottak száma

Mától felpörög az oltási kampány 
Valeriu Gheorghiţă, az akció koordi-
nátora szerint. Az orvos arra számít, 
hogy akár napi 20 000 embert is 
sikerül majd beoltani, ennek nyo-
mán már január második felében 
elkezdődhet a második kör.

 » BALOGH LEVENTE

A z ünnepi időszakban is folytató-
dott az országban a koronavírus el-
leni oltási kampány, amelynek első 

szakaszában az egészségügyi dolgozók 
kapják meg a vakcinát. Szombat estig 13 
200 fölé emelkedett a beoltottak száma, 
24 óra alatt 1586-an kapták meg az oltást.

A kampány december 27-i kezdete óta 
összesen 27 esetben jegyeztek fel mellék-
hatást, de egyik sem volt komoly: négy 
esetben enyhe fájdalom lépett fel az oltás 
helyén, 23 esetben pedig gyenge láz, szé-
dülés vagy bőrkiütés jelentkezett. Vasár-
nap szünetelt az oltás, mivel az Országos 
Oltásnyilvántartó csupán 6 munkanapot 
irányoz elő.

Az oltási kampány koordinátora, Vale-
riu Gheorghiţă ugyanakkor szombaton 
este közölte, az oltási folyamat várhatóan 
felgyorsul, mivel eddig csupán kevés hely-
színen oltottak, mától viszont az egész-
ségügyi dolgozók számára kialakított 370 
oltóközpont 90 százalékában elkezdik az 
oltást, így szerinte elérhető, hogy napon-
ta 20 000 személy kapja meg az oltást. Az 
orvos szerint ennek nyomán reális esély 
mutatkozik arra, hogy január közepéig 
az első körben érintettek nagy többsége 
megkapja az oltást, így elkezdődhessen 
a második körben érintett szociális intéz-
mények lakóinak immunizálása.

Az illetékesek a koronavírus-fertőzé-
sek számának növekedésére számítanak 
az ünnepi időszak után, ezért igencsak 
valószínű, hogy ismét meghosszabbítják 
a hónap közepén lejáró, 30 napra meg-
hirdetett veszélyhelyzetet – jelentette ki 
Raed Arafat katasztrófavédelemért fele-
lős belügyi államtitkár. Arafat szomba-
ton este a Digi 24 hírtelevíziónak nyilat-

kozva kijelentette: egyértelmű, hogy az 
ünnepek után lehetséges a növekedés, 
a kérdés az, hogy annak mértéke meny-
nyire lesz nagy, mivel nem mindegy, 
hogy lassan nőnek az esetszámok, és 
ellenőrzés alatt tartható a járvány, vagy 
meredeken, súlyos teher alá helyezve 
az egészségügyet. Leszögezte: az oltási 
kampány kezdete nem jelenti azt, hogy 
megszabadultunk a világjárvány okozta 

gondoktól, és elkezdődhet a lazítás. Min-
dennek fényében meggyőződését fejezte 
ki, hogy a veszélyhelyzetet ismét meg-
hosszabbítják, ennek részleteiről a héten 
egyeztetnek az illetékesek.

Arafat arra is kitért, hogy a romániai 
hatóságok ugyan nem terveznek korláto-
zó intézkedéseket azokkal szemben, akik 
nem oltatják be magukat, ugyanakkor 
külföldön lehetnek ilyen megszorítások.

M ind közelebb van az a pillanat, amikor 
visszatérhetünk a koronavírus-járvány 

előtti normális életünkhöz, de ez mindany-
nyiunkon múlik – hangsúlyozta csütörtökön 
küldött újévi üzenetében Klaus Iohannis 
államfő. „Nagyon bizakodóan várjuk az új 
esztendőt azzal a reménnyel, hogy átvészel-
hetjük ezt a nehéz megpróbáltatást. Mind 
közelebb van az a pillanat, amikor vissza-

térhetünk a koronavírus-járvány előtti nor-
mális életünkhöz, amely mindannyiunk szá-
mára hiányzik, de valamennyiünk feladata, 
hogy továbbra is felelősen viselkedjünk, 
hogy ez a célunk mihamarabb valósággá 
váljon” – mondta az elnök a Facebook-olda-
lán közzétett üzenetben. Áder János magyar 
köztársasági elnök ünnepi köszöntőjében 
is megkülönböztetett szerepet kapott a ko-

ronavírus elleni küzdelem. A hagyományos 
újévi fogadkozások helyett „most tegyünk 
egyetlen komoly elhatározást”: azt, hogy 
2021-ben hálásak leszünk „az életekért, 
amiket megmenthettünk” és az „egymást 
segítő megható pillanatokért” – mondta. 
Ferenc pápa újévi beszédében az emberek 
és nemzetek közötti békét és kölcsönös tö-
rődést nevezte az új koronavírus teremtette 

járványhelyzet tanításának. Az egyházfő az 
új esztendő kezdetét bátorításnak nevezte, 
reményét fejezve ki, hogy az előttünk álló év 
mindenki számára lehetőséget nyújt az em-
beri és lelki fejlődéshez. Úgy vélte, hogy az új 
koronavírus-járvány elmúlt esztendeje meg-
tanította az emberiséget, mekkora szükség 
van mások problémáival törődni és azokat 
megosztani. (Hírösszefoglaló)

 » B. L. 

E lkezdte pártja, a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) régi célkitűzése, 

a bírák és ügyészek által elkövetett bűn-
cselekmények kivizsgálására létrehozott 
ügyészség (SIIJ) felszámolását célzó folya-
matot Stelian Ion újdonsült igazságügy-mi-
niszter. A tárcavezető csütörtökön közöl-
te: megküldte véleményezésre a bírák és 
ügyészek szakmai tevékenységét felügyelő 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak 
(CSM) az ügyészség megszüntetéséről szóló 
törvény tervezetét. Ion közölte, a tervezetet 
megküldi az Európa Tanács korrupcióelle-
nes csoportjának (GRECO) is, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a kormányprogramban 
külön szerepel a SIIJ felszámolása.

Mint ismeretes, az ügyészséget még a 
jelenleg ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) kormányzása idején hozták létre, 
arra hivatkozva, hogy az ügyészek – kü-

lönösen a korrupcióellenes ügyészség – 
számos törvénytelenséget követett el, és a 
hírszerzéssel együttműködve koholt vádak 
alapján indított eljárást a neki nem tetsző 
politikusok ellen. Az akkori ellenzék, az 
Európai Bizottság és a GRECO azonban bí-
rálta az ügyészség létrehozását, azt állítva, 
hogy az valójában nem más, mint a bírák és 
ügyészek megfélemlítését, illetve politikai 
ellenőrzés alá vonását szolgáló eszköz. Ion 
azt is bejelentette, hogy a tárca javasolni 

fogja a bírák és ügyészek nyugdíjkorha-
tárának emelését, hogy a jövőben ne vo-
nulhassanak nyugdíjba 48 évesen. Azt is 
közölte: a minisztérium mindent megtesz 
azért, hogy biztosítsa az adminisztratív 
körülményeket az ügyészek számára ah-
hoz, hogy végezhessék a dolgukat az olyan 
történelmi ügyek kivizsgálásában, mint 
az 1990-es, Ion által „nyílt sebnek” neve-
zett bányászjárás ügye s a 2018. augusztus 
10-ei csendőrattak kivizsgálása.

 » RÖVIDEN

Republikánus szenátorok
akadályoznák Biden beiktatását
Tucatnyi republikánus szenátor, köztük a 
befolyásos Ted Cruz texasi politikus kifo-
gást fog emelni január 6-án a novemberi 
elnökválasztás eredménye, Joe Biden 
győzelmének jóváhagyása ellen – jelen-
tették be szombaton közös közlemény-
ben. Az elnököt formálisan decemberben 
választotta meg az úgynevezett elektori 
kollégium, amelynek tagjai minden 
államban az ottani győztes alapján adják 
le voksukat, amit a szövetségi törvényho-
zás, a Kongresszus két házának együttes 
ülésen kell jóváhagynia. Ezt a szavazást 
jövő szerdán tartják. Ha egy állam szava-
zatai ellen egy szenátor és egy képviselő 
is kifogást emel, akkor a képviselőház 
és a szenátus külön-külön vitát folytat 
és szavaz arról, hogy helyt adjanak-e a 
kifogásnak. Donald Trump hivatalban 
lévő elnök azt állítja, hogy széles körű 
csalások történtek, s valójában ő nyerte 
az elnökválasztást. Emiatt több helyen is 
bíróságon támadta meg az elnökválasz-
tás eredményét, amelyet azonban jogi 
úton nem sikerült megváltoztatnia. Cruz 
és a többi republikánus szenátor ennek 
ellenére azt javasolja, hogy a kongresz-
szus sürgősséggel állítson fel választási 
vizsgálóbizottságot, amely tíz napon 
belül világítsa át a választás eredményét 
a „vitatott” államokban, és a bizottság 
megállapításainak függvényében az 
államok dönthessenek arról, hogy a helyi 
törvényhozások felülvizsgálják-e a helyi 
elektori voksokat.

Brexit: véget ért az átmeneti időszak
Új szabályok léptek életbe pénteken 
az Egyesült Királyság és az Európai 
Unió kapcsolatrendszerében, miután 
véget ért a brit EU-tagság tavaly januári 
megszűnése (Brexit) óta érvényben volt 
átmeneti időszak. Az egyik legfontosabb 
változás az, hogy megszűnt a négy uni-
ós szabadságjog, az emberek, az áruk, 
a tőke és a szolgáltatások akadálytalan 
áramlásának automatikus érvényesí-
tése a kétoldalú forgalomban, és a brit 
kormány új, az EU-országokból újonnan 
érkezőkre is vonatkozó bevándorlási 
szabályozást léptetett életbe. Az átme-
neti időszak pénteki lejártával ugyan-
akkor megszűnt az Egyesült Királyság 
tagsága az Európai Unió egységes belső 
piacán és vámuniójában is.

Iohannis: közel a normális élethez való visszatérés

Itt a vég kezdete az ügyészeket vizsgáló ügyészség számára




