
FO
RR

ÁS
: 

PS
NE

W
S.

RO

 Külföld-Belföld 2021. január 5.
kedd 5

Meghaladta a 16 ezret az elhalálozások száma

Kevesebb mint tízezer tesztből több mint háromezer lett pozitív a tegnapi adatok 
szerint: 9688 mintából 3130 esetben mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ami 32,31 
százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma így 643 559, miközben a gyógyultaké 
2301 fővel 577 198-ra nőtt. Elhunyt a kór szövődményeiben újabb 78 beteg, akik 
közül 75 krónikus beteg volt. A halottak száma így már 16 057.
A kórházakban 9148 fertőzöttet ápoltak, közülük 1100-at intenzív osztályon. Házi 
elkülönítésnem 30 529 fertőzött tartózkodott házi elkülönítésben, míg 8957 intéz-
ményiben. Emellett 43 389-en otthoni, 63-an pedig hatósági karanténban voltak.

Nagy-Britanniában már használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát

Megkezdődött tegnap az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által a ko-
ronavírus ellen közösen kidolgozott oltóanyag nagy-britanniai alkalmazása. A brit ál-
lami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának tájékoztatása szerint a világon 
elsőként az oxfordi illetőségű Brian Pinker kapta meg a vakcinát. Pinker 82 esztendős 
és dialíziskezelésre szorul, ezért két szempontból is a veszélyeztetett, és így az elsők 
között oltandók csoportjába tartozik. A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága 
(Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) által még tavaly felvázolt 
elsőbbségi lista korosztályok és egészségi állapot szerint sorolja veszélyeztetettségi 
csoportokba a lakosságot, és a 80 éven felüliek, a krónikus egészségi gondokkal 
küszködők, valamint az egészségügyi és a gondozói szolgálatok dolgozói a legmaga-
sabb elsőbbségi csoportba tartoznak. Az Oxford/AstraZeneca-vakcina – amelynek for-
galmazását a múlt héten engedélyezte a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) – a 
második oltóanyag a Pfi zer és a BioNtech közös vakcinája után, amelynek nagy-britan-
niai alkalmazása megkezdődött. Az Oxford/AstraZeneca-vakcina komoly előnye, hogy 
szállítás közben sem igényel mélyfagyasztást, a gyártástól a felhasználásig normál 
hűtőszekrény-hőmérsékleten tartható. 

MÁR JANUÁRBAN JELENTŐS MENNYISÉGŰ VAKCINA ÉRKEZIK ROMÁNIÁBA

Országossá vált az oltáskampány

Nem túl acélos erkölcsök. A DNA szerint Alexét egy acélgyár igazgatója vesztegette meg

Az eddiginél átfogóbbá vált tegnap 
a koronavírus elleni oltáskampány: 
az ország számos újabb kórházában 
kezdték el az egészségügyi dolgozók 
oltását. Az előzetes tervek szerint a 
376 oltóközpont 90 százalékában 
zajlott már az immunizálás.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben tegnaptól nagyobb fo-
kozatra kapcsolt a koronavírus 
elleni oltási kampány első, egész-

ségügyi és szociális dolgozókat érintő kam-
pánya, kiderült: januárban a tervek szerint 
összesen már 750 ezer adagnyi vakcina áll 
majd rendelkezésre, így akár a második 
szakasz is elkezdődhet, ha sikerül kellő-
képpen felpörgetni a ritmust.

Már vasárnap elkezdték mintegy 36 ezer 
dózis koronavírus elleni védőoltás kiszál-
lítását az ország minden megyéjébe. A 
Covid–19 elleni oltással kapcsolatos tevé-
kenységeket koordináló országos bizottság 
(CNCAV) szerint tegnaptól az összesen 370 
központ több mint 90 százalékában elkez-
dődött az oltás. Ebben a fázisban a remé-

nyek szerint napi 20 ezer személyt lehet 
majd beoltani.

A megyei tisztiorvosi szolgálatok (DSP) 
összesítik a hozzájuk tartozó oltóközpon-
tok vakcinaigényét, és az oltást megelőző 
napon 13 óráig elküldik azt annak a regi-
onális központnak, amelynek körzetéhez 
tartoznak. A regionális raktárközpontok 
a beérkezett kéréseknek/ütemterveknek 
megfelelően előkészítik a szükséges oltó-
anyag-mennyiséget, és leszállítják azokat 
a DSP-knek, illetve az oltóközpontoknak.

 Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora arról beszélt: már januárban 
megérkezhet annyi oltás, amennyi elegen-
dő az első körben érintettek beoltására, sőt 
a második kör is elkezdődhet. A katonai or-

vos vasárnap este a Digi 24 hírtelevíziónak 
elmondta, az első körben érintett, mintegy 
300 ezer egészségügyi és szociális dolgozó 
közül eddig már 90 ezren jelezték, hogy 
igényt tartanak a vakcinára, és a szám fo-
lyamatosan növekszik. Közölte, januárban 
várhatóan összesen 750 ezer adagnyi vak-
cina érkezik az országba, ami bőven elég 
a mintegy 300 ezer fős első kör lefedésére 
még úgy is, hogy a vakcina hatékonysága 
érdekében háromhetes különbséggel min-
denkinek két oltást kell beadni.

Így is megmarad ugyanis 150 ezer adag 
oltás, amivel el lehet kezdeni az idősott-
honok immunizálását. Gheorghiţă azt is 
elmondta: az országban összesen mintegy 
900 oltóközpontot alakítanak ki, és ha 
teljes kapacitással működnének, naponta 
akár 140 000 embert is be lehetne oltani.

Ez azonban nem tűnik reálisnak, mivel 
nem áll rendelkezésre elegendő oltóanyag. 
Mint ismeretes, az első körben az egész-
ségügyi és szociális dolgozókat oltják be, 
a másodikban pedig a kockázati csopor-
tokat – időseket és krónikus betegeket 
–, illetve a stratégiai ágazatok dolgozóit, 
és csak a harmadik körben – a remények 
szerint áprilisban – kerülhet sor a lakosság 
tömeges oltására.

Annak kapcsán, hogy amennyiben az 
első körben megmaradnak oltások – mivel 
a vakcina beadatása önkéntes, és akad-
nak, akik nem akarják az immunizálást –, 
előre „kérezkedhetnek-e” olyanok, akik a 
harmadik körben érintettek, Gheorghiţă 
kijelentette: ez nem lehetséges, a sorren-
det mindenképpen betartják.

 » B. L.

Korrupció gyanúja miatt a mentelmi jog 
megvonását és a bűnvádi eljárás jóvá-

hagyását kérte tegnap az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) Costel Alexe 
volt nemzeti liberális párti környezetvédelmi 
minisztert érintő ügyben. A korrupcióellenes 
ügyészek szerint Alexe tavaly márciusban és 
áprilisban miniszterként 22 tonnányi acél-
lemezből készült terméket kért egy acélgyár 
igazgatójától annak fejében, hogy az üzem-
nek odaítélje az üvegházhatású gázok kibo-
csátásával kapcsolatos ingyenes környezet-
védelmi bizonylatot, illetve hogy biztosítsa a 
cég által veszélyes hulladékokat tartalmazó 
tározó lezárását célzó intézkedések monito-
rozását. A DNA szerint a mintegy 103 000 lej 
értékű terméket április 23-án és július 7-én 
a miniszter egyik rokona cégének telephe-
lyén vették át. A volt miniszter ellen most 
vesztegetés elfogadása és sikkasztásra való 
felbujtás miatt indítanának eljárást. Alexe 
ugyanakkor tegnap cáfolta a vádakat, és azt 
állította: soha nem tett szert jogosulatlan ha-
szonra, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az 
ügy végére minél hamarabb pont kerül.

Alexe a Ludovic Orban vezette kabinetben 
töltötte be a környezetvédelmi miniszteri 
tisztséget, de lemondott, mivel harcba szállt 
a Iaşi megyei közgyűlés elnöki tisztségéért, 
amelyet el is nyert. Mint ismeretes, a hatá-
lyos jogszabályok értelmében ahhoz, hogy 

egy volt miniszter ellen bűnvádi eljárást le-
hessen indítani, a parlament azon kamará-
jának a jóváhagyása is szükséges, amelynek 
az érintett extárcavezető a tagja volt. Mivel 
Alexe korábban képviselőként tevékenyke-
dett, ez jelen esetben a képviselőház.

 » RÖVIDEN

Trump azt akarta, hogy „találjanak”
neki szavazatokat Georgiában
Donald Trump amerikai elnök telefonon 
próbált nyomást gyakorolni Georgia 
állam legfőbb választási tisztségviselőjé-
re, hogy az találjon elegendő szavazatot 
a novemberi eredmény megfordítása 
érdekében – derült ki az egyórás be-
szélgetésről készített hangfelvételből, 
amelyet elsőként a The Washington Post 
című napilap tett közzé vasárnap. A sajtó 
hírei szerint Trump még szombaton hívta 
fel a szintén republikánus Brad Raff ens-
pergert, aki a georgiai választás lebonyo-
lításáért felelős helyi főhivatalnok. A The 
Washington Post azt írta, hogy Trump 
hízelgett, könyörgött és fenyegetőzött 
a beszélgetés során, Raff ensperger és 
hivatalának tanácsadója azonban vissza-
utasították állításait, és úgy vélekedtek, 
hogy az elnök a választás tisztaságával 
kapcsolatban olyan összeesküvés-elmé-
letekre hivatkozik, amelyeket már több-
ször megcáfoltak. „Nézzék, én mindössze 
ennyit szeretnék. Csak találni akarok 
11 780 szavazatot, ami eggyel több, 
mint amennyire szükségünk van. Mert 
megnyertük az államot”. Bob Bauer, Joe 
Biden megválasztott elnök tanácsadója 
azonban hangsúlyozta: a felvétel jól 
példázza Trump támadását az amerikai 
demokrácia ellen.

Julian Assange nem adható ki
az Egyesült Államoknak
A brit kormány nem adhatja ki az Egye-
sült Államoknak Julian Assange-t – így 
döntött nem jogerős tegnapi végzésében 
az eljáró londoni bíróság. A WikiLeaks ki-
szivárogtató portál alapítóját az amerikai 
bűnüldöző hatóságok bizalmas amerikai 
kormányzati dokumentumok kiszivárog-
tatása miatt körözik, és kérték kiadatását 
Londontól. Az ausztrál állampolgárságú, 
49 éves Assange portálja hozzávetőleges 
becslések szerint csaknem 500 ezer titkos 
amerikai diplomáciai táviratot szerzett 
meg, és az elmúlt években ezek jelen-
tős részét átadta médiapartnereinek. A 
tanácsvezető bíró a döntés indoklásában 
közölte: reális kockázatot lát arra, hogy 
Assange az amerikai vizsgálati fogságban 
öngyilkosságot követ el.

Ismét dúsítja az uránt Irán
Irán újrakezdte a 20 százalékos dúsítású 
urán előállítását a Fordóban működő, 
föld alatti nukleáris létesítményében 
– jelentette be tegnap az iráni kormány-
szóvivő. Ez a szint jóval meghaladja a 
2015-ben aláírt többhatalmi nukleáris 
megállapodásban megengedett 3,67 szá-
zalékot. Irán részéről ez egy újabb olyan 
lépés, amellyel megsérti az atomalkuban 
vállalt kötelezettségeit válaszul arra, hogy 
Washington 2018-ban egyoldalúan fel-
mondta a szerződést, és visszaállította a 
Teheránnal szemben hozott szankciókat.

Lengyel botrány soron kívüli
oltások miatt
Botrányt keltett Lengyelországban az, 
hogy soron kívül beoltatta magát a koro-
navírus ellen több olyan közszereplő, aki 
erre egyelőre nem lenne jogosult, köztük 
Leszek Miller európai parlamenti képvi-
selő, volt kormányfő, valamint több szí-
nész. Az ügyben vizsgálat indul. A soron 
kívüli oltásokra azután derült fény, hogy 
Leszek Miller, a Baloldali Demokratikus 
Szövetség (SLD) politikusa közölte: előző 
nap megkapta a klinikán a vakcina első 
adagját. Aznap a varsói orvostudományi 
egyetem (WUM) közölte: „többletvakci-
nákat” használtak fel, többek között 18 
színész és a kultúra világából ismert más 
személyiségek oltására.

Korrupciós gyanú egy volt miniszter ellen




