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Csökkenőben az intenzív osztályon ápoltak száma

Az ünnepek után ismét nőtt az elvégzett koronavírustesztek, ezzel pedig a diagnosztizált 
esetek száma is: a tegnapi adatok szerint 31 022 mintából 4729 lett pozitív, ami 15,24 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma már 648 288. Eközben a gyógyultak 
száma 4658 fővel 581 856-ra nőtt. A kór szövődményeiben 121-en hunytak el, közülük 117 
volt krónikus beteg. A halottak száma ezzel 16 178-ra gyarapodott. A kórházakban 9028 

fertőzöttet ápoltak, közülük 1086-ot intenzív osztályon. Otthoni elkülönítésben 26 620, 
intézményesben 8671 fertőzött tartózkodott, míg házi karanténban 40 493-an, hatósági-
ban pedig 47-en voltak. A legfertőzöttebb Ilfov megye, Bukarest és Temes megye volt.

NÉGYMILLIÓ IDŐS ÉS KRÓNIKUS BETEG SZEMÉLY KAPHATJA MEG A VAKCINÁT A KÖVETKEZŐ KÖRBEN

Jövő héttől jöhet a második szakasz

Példát mutatott. Valeriu Gheorghiță oltásikampány-koordinátor is beoltatta magát

Az eddigieknél is jobban felgyorsul-
hat az oltási folyamat, sőt a má-
sodik szakasz is elkezdődhet már 
január közepén. Florin Cîţu minisz-
terelnök tegnap jelentette be, hogy 
a kormány már jövő héten szeretné 
elkezdeni a második fázist.

 » BALOGH LEVENTE

A kormány célja az, hogy már a jövő 
hét második felében elkezdődjön a 
koronavírus elleni oltási kampány 

második fázisa – jelentette be tegnap Flo-
rin Cîţu miniszterelnök. A kormányfő erről 
a prefektusokkal folytatott videóértekezle-
ten beszélt. „A célunk az, hogy a jövő hét 
második felétől elkezdjük a második fá-
zist, ami azt jelenti, hogy el kell készülni-
ük a kórházakon kívüli oltóközpontoknak 
is. 932 pontról van szó, és szükségünk van 
az önök támogatására is. A lehető leggyor-
sabban működőképessé kell tenni a köz-
pontokat” – jelentette ki a miniszterelnök.

Az oltási kampány eddigi ritmusát jó-
nak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy 
hamarosan sikerül elérni a napi 20 ezer 
beoltott személyt. A kormányfő elmondta, 
heti 140 ezer oltás érkezik az országba, de 
a kormány célja ezen mennyiség növelése, 
ennek nyomán pedig az, hogy naponta 
100 ezer embert lehessen beoltani.

Az oltási kampány koordinátora, Valeriu 
Gheorghiță közölte: a várhatóan január 15-
én induló második körben mintegy négy-
millió 60 éven felüli, illetve krónikus beteg 
polgárt oltanak be. Először az egészség-
ügyi-szociális központokban ápolt 40 ezer 
személy kapja meg a vakcinát. A harmadik 
fázis várhatóan áprilisban kezdődik, de ez 
a rendelkezésre álló vakcina mennyiségé-
től is függ. Mint elmondta, a következő, 
150 ezres adag ma érkezik meg az ország-
ba. Annak kapcsán, hogy a Dâmbovița 
megyei Găești kórházának menedzsere 
bejelentette: mivel nem akadt jelentkező 
az egészségügyi személyzet körében az 
összes oltásra, és nem akarja, hogy kárba 

vesszenek, ezért bárkit beoltanak, aki sze-
retné, megjegyezte: az a fő, hogy az em-
berek megkapják az oltást, ugyanakkor a 
procedúra megsértése és a menedzsment 
hiányosságai miatt vizsgálat indul.

Mint ismeretes, az első fázisban a mint-
egy 300 ezer egészségügyi dolgozó kapja 
meg az oltást, a másodikban pedig a króni-
kus betegek, az idősek és a stratégiai intéz-
mények dolgozói, köztük a pedagógusok.

Egyébként a már meglévő oltópontok 
90 százalékának megnyitásával valóban 
sikerült felgyorsítani az immunizálási fo-
lyamatot: hétfőn már egy nap alatt majd-
nem annyi személyt oltottak be a koronaví-
rus elleni vakcinával, mint addig az oltási 
kampány december 27-i kezdete óta össze-
sen. A hivatalos közlés szerint a hétfői nap 
folyamán 11 912 személy kapta meg Romá-
niában a Pfi zer–BioNTech koronavírus el-
leni vakcináját. Addig a beoltottak száma 
valamivel 15 ezer fölött volt. Tegnap még 
több embert sikerült beoltani: öt óráig 16 
101 személy kapta meg a vakcinát, így már 
összesen 41 609 embert immunizáltak.

Az oltási kampány kezdetétől összesen 
136 személynél jegyeztek kisebb allergiás 
reakciót, ebből 64 esetben a szúrás helyén 
keletkezett lokális reakcióról és fájdalom-
ról van szó, 72 esetben olyan általános re-

akciókról, mint láz, fejfájás, izomfájdalom, 
ízületi fájdalom, erőtlenség, szorongás, al-
lergiás bőrkiütés. 

Mivel a most zajló első körben az egész-
ségügyi dolgozók oltása zajlik, a tegnapi 
nap folyamán megkapta a vakcinát az oltá-
si kampány koordinátora, Valeriu Gheorg-
hiță is. Ez alkalomból kijelentette: az oltás 
a megfelelő, biztos és hatékony módja 
annak, hogy visszatérhessen a normali-
tás. Hozzátette: a cél az, hogy mindenki 
megkapja a vakcinát, akinek szüksége van 
rá. Megjegyezte: fontos, hogy az emberek 
bízzanak az egészségügyi rendszerben és a 
tudományos fejlődésben. Azt is elmondta, 
hogy az oltási kampány normális körülmé-
nyek között zajlik, nem történtek rendelle-
nességek, és napról napra egyre több érin-
tett jegyeztette magát elő. Hozzátette: ettől 
a héttől mindennap oltanak majd, nem 
lesz szünnap a vasárnap sem.

Andrei Baciu, az oltást koordináló bi-
zottság alelnöke hétfőn este elmondta: 
hamarosan sikerülhet elérni azt a célki-
tűzést, hogy az első körben napi 20 ezer 
személy kapja meg az oltást. Közölte, a 
héten mind a 370 oltóközpontban elkez-
dődik az oltási folyamat, így egyre több 
embert oltanak majd be naponta, és sike-
rülhet elérni a napi 20 ezer főt. Kifejtette: 
az első körben minden oltópontot kór-
házakban rendeztek be, hiszen ebben az 
egészségügyi dolgozók érintettek. Baciu 
szerint a cél az, hogy a 300 ezer egészség-
ügyi és szociális dolgozót már január vé-
gére beoltsák, és ezzel lezáruljon az első 
fázis. Közölte: az oltási kampány lejártá-
nak, vagyis a lakosság 60–70 százaléka 
immunizálásának időpontja kapcsán 
nem érdemes jóslásokba bocsátkozni, 
mert az azon is múlik, milyen ütemben 
érkeznek az újabb vakcinák.

 » B. L.

V izsgálatot indított a rendőrség Alexand-
ru Cumpănașu, a Románia Modernizálá-

sáért Nemzeti Koalíció (CNMR) elnöke ellen, 
miután felháborodást keltettek a tizenévesek 
körében népszerű Tik Tok közösségi oldalon 
az oktatás kapcsán tett kijelentései. A ható-
ságok azt vizsgálják, indokolt-e a bűnügyi 
nyomozás az ügyben.

Az általa létrehozott Online tanár (Profu 
online) című oldalon Cumpănașu a vádak 
szerint lejáratja a tanárokat, és megpróbálja 
a diákok ellenségeiként beállítani őket. A bí-

rálók szerint Cumpănașu oldalán számos, a 
valóságtól elrugaszkodott kijelentést tett. Az 
oldalt több százezer tizenéves követi. A vá-
dak között az is szerepel, hogy Cumpănașu 
fl örtölt is a bejegyzéseihez hozzászóló diák-
lányokkal. Az egyik videójában ráadásul az 
iskolai vécében lezajlott állítólagos szexuális 
kalandjáról is beszél. Az ügy politikai dimen-
ziót is kapott, miután Pavel Popescu nemzeti 
liberális párti (PNL) képviselő „agyatlan-
nak” nevezte Cumpănașut, aki gyűlöletre 
és iskolaelhagyásra buzdítja a diákokat, és 
aki közvetett módon mindenki szeme láttára 
ajánlatokat tesz a kiskorú diáklányoknak.

Az ügyben megszólalt Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter is, aki szerint az oktatá-
si rendszer amúgy is számos problémával 
küszködik, a szóban forgó oldal pedig még 
inkább felboríthatja a rendszeren belüli 
egyensúlyt. A miniszter szerint szolidari-
tásra van szükség a diákok, a tanárok és a 
szülők között. Mint ismeretes, Cumpănașu 
az elmúlt években magyarellenes kirohaná-
sai révén vált hírhedtté, de azzal is országos 
felháborodást keltett, amikor tavaly unoka-
húga meggyilkolását igyekezett saját poli-
tikai céljaira felhasználni, miután indult az 
államfőválasztáson. 

 » RÖVIDEN

Jóváhagyta Klaus Iohannis
a Costel Alexe elleni eljárást
Továbbította tegnap Klaus Iohannis 
államfő Stelian Ion igazságügyi minisz-
ternek a Costel Alexe volt környezet-
védelmi miniszter elleni büntetőjogi 
kivizsgálásra vonatkozó kérelmet. A volt 
tárcavezetőt vesztegetés elfogadásával 
és sikkasztásra való felbujtással gya-
núsítja a korrupcióellenes ügyészség. A 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn 
kérte fel a legfőbb ügyészséget, hogy az 
forduljon Klaus Iohannis államfőhöz a 
volt környezetvédelmi miniszter, Costel 
Alexe elleni bűnvádi kivizsgálás kérel-
mezése érdekében. Az ügyészek szerint 
Alexe körülbelül 103 ezer lej értékben 
kért fémlemezből készült termékeket egy 
kohászati üzem menedzserétől a gyár 
üvegházhatású gázok kibocsátására 
vonatkozó tanúsítványának ingyenes 
kiállításáért cserébe, illetve azért, hogy 
elvégezze egy nem szabályszerű hulla-
déklerakat bezárásának monitorozását, 
amely az érintett vállalat feladata volt.

Megállapodtak a közös kormányzásról
a magyarországi ellenzéki pártok
Megállapodtak a közös kormányzás alap-
elveiről a magyarországi ellenzéki pártok 
tegnap. Az alakulatok vállalták, hogy 
a demokratikus, szociálisan igazságos, 
egyben környezet- és klímatudatos, ösz-
szetartó Magyarországért fognak dolgoz-
ni, ha megnyerik a 2022-es országgyűlési 
választást. A hatpontos dokumentumot 
Jakab Péter, a Jobbik elnöke, Fekete-Győr 
András, a Momentum elnöke, Schmuck 
Erzsébet és Kanász-Nagy Máté, az LMP 
társelnökei, Szabó Tímea és Karácsony 
Gergely, a Párbeszéd társelnökei, Kun-
halmi Ágnes és Tóth Bertalan, az MSZP 
társelnökei, valamint Gyurcsány Ferenc, 
a Demokratikus Koalíció elnöke írta alá 
az Országházban.

Egész Angliára zárlatot rendelt el
a brit kormány
Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn 
a brit kormány az új koronavírus-változat 
gyors terjedésének megfékezése végett. 
A tegnap nulla órától érvénybe lépő in-
tézkedést Boris Johnson miniszterelnök 
jelentette be hétfő esti televíziós beszédé-
ben. Johnson hangsúlyozta ugyanakkor: 
már folyamatban van az ország történe-
tének legnagyobb oltási kampánya, az 
Egyesült Királyságban több ember kapta 
meg a koronavírus elleni oltást, mint 
Európa többi országában együtt, és a 
kormány várakozása szerint a legveszé-
lyeztetettebb lakossági csoportokból már 
február közepére mindenkinek beadják a 
vakcina első dózisát.

Pfi zer: tartsák be az oltással
kapcsolatos ajánlásokat!
A BioNTech német biotechnológiai válla-
lat és amerikai partnere, a Pfi zer gyógy-
szergyár hétfőn Frankfurtban fi gyel-
meztetett: nincs bizonyíték arra, hogy a 
koronavírus elleni, általuk közösen kidol-
gozott védőoltás hatékony lesz, ha nem a 
kísérletek során alkalmazott időben, ha-
nem később adják be a második adagot. 
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
szerint a teljes védelem érdekében be kell 
tartani a két oltás között a maximum 42 
napos időt. „A vakcina biztonságát és 
hatékonyságát nem vizsgálták különböző 
adagolási határidők szerint, a kísérletben 
részt vevők többsége a tanulmányban 
meghatározott intervallumban kapta a 
második adag védőoltást” – áll a két cég 
közös közleményében, amely emlékez-
tetett, hogy az első és második adag 
vakcina beadása között három hét telt el.

Vizsgálat Cumpănașu „oktatóvideói” miatt




