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Ismét több új fertőzött

Ismét nőtt az újonnan koronavírussal diag-
nosztizáltak száma a tegnapi adatok sze-
rint, igaz, több tesztet is végeztek egy nap 
alatt, mint az előző napon. 34 343 tesztből 
5719 lett pozitív, ami 16,65 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
654 007, miközben a gyógyultaké 4908 
fővel 586 764-re nőtt. A kór szövődménye-
iben elhunyt újabb 121 fertőzött, közülük 
116 krónikus beteg volt. Az elhunytak 
száma ezzel már 16 299. A kórházakban 
8847 fertőzöttet ápoltak, közülük 1070-et 
intenzív osztályon. Házi elkülönítésben 
26 141-en, intézményesben 8711-en 

tartózkodtak, míg otthoni karanténban 40 
672-en, hatóságiban pedig 47-en voltak.

ENGEDÉLYEZTE AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG A MODERNA OLTÓANYAGÁT

Jöhet az újabb vakcina az EU-ban

Előrelépés. Az EU-ban most már a Moderna által gyártott oltást is alkalmazhatják

Kettőre nőtt az Európai Unióban az 
új koronavírus ellen alkalmazható 
oltások száma, miután az Európai 
Gyógyszerügynökség tegnap for-
galmazásra javasolta az amerikai 
Moderna által gyártott vakcinát.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb oltóanyagot vethetnek be az 
Európai Unió tagállamai a korona-
vírus-járvány ellen, miután az Euró-

pai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagy-
ta, és forgalmazásra javasolta az amerikai 
Moderna gyógyszeripari vállalat által kifej-
lesztett vakcinát. Az Európai Bizottság sze-
rint a vakcina hatékony és biztonságos is. 
A Moderna oltása 94,5 százalékban bizo-
nyult hatékonynak a vírus ellen a tesztelé-
sek során. A vakcina előnye a Pfi zer oltásá-
hoz képest, hogy egyszerűbb tárolni, nem 
szükséges mínusz 70-80 fokra fagyasztani. 
Az uniós procedúra megköveteli, hogy az 
Európai Bizottság az EMA döntése után 
formálisan is jóváhagyja a vakcina EU-n 
belüli forgalmazását, és a testület tegnap 
már meg is adta a feltételes forgalomba 
hozatali engedélyt. Az előző, már haszná-
latban levő Pfi zer–BioNTech-vakcina ese-
tében ugyanígy járt el: még december 21-
én este engedélyezte, ugyanazon a napon, 
amikor a gyógyszerügynökség jóváhagyta 

az oltást. Az Európai Bizottság korábban 
160 millió vakcina szállításáról kötött elő-
zetes megállapodást a Modernával. Ursula 
von der Leyen, az EB elnöke Twitter-be-
jegyzésben tudatta, hogy a testület teljes 
erőbedobással dolgozott azon, hogy hoz-
záférhetővé tegye a vakcinát az EU-ban.

Romániának 3,5 millió adag jár a Mo-
derna EU-s vakcináiból. A Pfi zer–BioNT-
ech-oltásból 12 milliót kap az ország.  Az 
EU tagállamaiban egyre több a panasz 

amiatt, hogy a brüsszeli illetékesek las-
súak a koronavírus elleni küzdelem és a 
vakcinabeszerzés terén. Az EMA illetéke-
sei például már hétfőn este is összeültek 
a Moderna vakcinájának engedélyezése 
ügyében, de akkor úgy döntöttek: további 
adatokat kérnek, és a korábban kitűzött 
időpontban, szerdán hozzák meg a végső 
döntést. Eközben a Moderna oltóanyagát 
az Egyesült Államok, Kanada és Izrael már 
korábban jóváhagyta.

 » B. L.

Továbbra is a tervek szerint folytatódhat 
a koronavírus elleni oltási kampány, 

miután tegnap újabb 150 ezer vakcina 
érkezett az országba. A Pfi zer–BioNTech 
amerikai–német duó gyártotta vakcinák – 
akárcsak múlt héten – ezúttal is légi úton 
érkeztek. Az első, 40 ezer dózisos szállít-

mány Bukarestben landolt, ahol a köz-
ponti raktárként szolgáló Cantacuzino In-
tézetben tárolják. A másik két szállítmány 
a korábbihoz hasonlóan Kolozsvárra és 
Temesvárra érkezett, az itteni raktárakból 
osztják majd őket tovább a többi regionális 
raktárnak, majd onnan a helyi oltópontok-
nak. Mint ismeretes, ez a harmadik adag 
vakcina, amely az országba érkezett. 

Az oltási kampány három részből áll. Az 
elsőben, amely jelenleg is zajlik, a mintegy 
300 ezer egészségügyi dolgozót oltják be, a 
tervek szerint jövő héten, január 15-én in-
duló másodikban az időseket, a krónikus 
betegeket és a stratégiai ágazatok dolgozó-
it – ez mintegy 5,5 millió személyt jelent –, 
majd áprilistól indul a harmadik szakasz, 
amelyben már a lakosság többi részét is 
immunizálják.

Mindeközben kiderült, hogy nem tör-
tént semmilyen rendellenesség a Dâmbo-
vița megyei Găești kórházában, amelynek 
menedzsere, Laurențiu Belușică orvos 
bejelentette, hogy azon oltásokat, ame-
lyek megmaradnak a listákra előzetesen 
feliratkozott egészségügyi személyzet 
beoltása után, bárkinek beadja. Vlad Voi-
culescu egészségügyi miniszter tegnap 
közölte, a tisztiorvosi szolgálat ellenőrizte 

a kórházat, és kiderült, hogy a megmaradt 
vakcinákat nem a második vagy harma-
dik körbe tartozó személyeknek adták be, 
hanem a listán hátrébb szereplő egészség-
ügyi dolgozóknak, így nem történt sem-
milyen kihágás. A miniszter szerint ha va-
lóban bárki megkaphatta volna az oltást, 
az megfosztotta volna a vakcinához való 
joguktól a járvánnyal szemben legszol-
gáltatottabb egészségügyi dolgozókat, így 
viszont kiderült, hogy a mindenki számá-
ra elérhető vakcina csupán álhír, amely a 
menedzser „bombasztikus kijelentései” 
nyomán kapott szárnyra. Eközben az is ki-
derült, miért csomagolták pizzásdobozba 
az egyik, Slobozia városába érkezett vakci-
naszállítmányt. Mint kiderült, a bukaresti 
Cantacuzino Intézetben minden szállít-
mányt pizzásdobozba csomagoltak, mivel 
karácsony és szilveszter között nem talál-
tak más csomagolóanyagot. A dobozokat 
aztán befedték öntapadós matricákkal, 
erre azonban már nem jutott. Mindazonál-
tal a vakcinákat szakszerűen csomagolták 
be, biztosított volt a megfelelő hűtésük.

Az oltásokat amúgy azért kellett átcso-
magolni, mert a gyártó eredetileg 195 dara-
bos kiszerelésben szállítja ki őket, ám sok 
helyen ennél kevesebbet rendelnek. 

Egy évvel elhalasztják az idénre tervezett 
népszámlálást – döntötték el az illetékes 

hatóságok kedden. Ennek nyomán 2022-ben 
esedékes a következő cenzus. A halasztás 
oka a koronavírus-járvány, attól tartanak 
ugyanis, hogy a házról házra járó népszám-
lálási biztosok könnyen megbetegedhetnek, 
illetve terjeszthetik a fertőzést.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) el-

nöke, Andrei Tudorel szerint nem időszerű, 
hogy most akár még a lakosság egy kis részét 
is ajtóról ajtóra járva keressék föl.

A cenzus három szakaszban zajlik majd. 
Az elsőben a hatóságok a rendelkezésükre 
álló forrásokból gyűjtik majd össze a lakos-
ságra vonatkozó adatokat.

A másodikban a lakosság egy internetes 
felületen töltheti ki a népszámlálási ívet. 

A kisebb településeken ebben az önkor-
mányzatok is segítik majd a polgárokat.

A harmadikban a népszámlálási bizto-
sok felkeresik azokat, akik nem interneten 
töltötték ki az adatlapot. Azonban ők sem 
papíralapon veszik fel az adatokat, hanem 
táblagépekkel járják majd az otthonokat.  
Romániában legutóbb 2011-ben tartottak 
népszámlálást. (B. L.)

 » RÖVIDEN

Bűnvádi eljárás Cumpănaşu
„oktatóvideói” ügyében
Bánvádi eljárást indított a bukaresti 4. 
kerületi bíróság ügyészsége Alexandru 
Cumpănaşu, a Románia Modernizálásá-
ért Nemzeti Koalíció (CNMR) elnöke által 
a TikTok közösségi portálon közzétett 
videók ügyében. Az ügyészek a rendőr-
ség feljelentése nyomán egyelőre nem 
konkrét személy ellen vizsgálódnak egy 
bizonyos csoport – konkrétan a pedagó-
gusok – elleni gyűlöletkeltés és diszkri-
minációra való felbujtás gyanúja miatt. 
Mint megírtuk, az általa létrehozott 
Online tanár (Profu online) című oldalon 
Cumpănașu a vádak szerint lejáratja 
a tanárokat, és megpróbálja a diákok 
ellenségeiként beállítani őket. Emellett 
fl örtölt is a bejegyzéseihez hozzászóló 
diáklányokkal.s

Szorosnak ígérkezik
a szenátusi verseny Georgiában
Raphael Warnock demokrata párti 
jelölt győztesnek nyilvánította magát 
tegnap az amerikai szövetségi szenátus 
Georgia állambeli pótválasztásán az 
addig összeszámolt szavazatok alapján, 
de republikánus párti ellenfele, Kelly 
Loeffl  er hivatalban lévő szenátor is kö-
zölte, hogy a számlálás az ő győzelmével 
fog véget érni. A voksok 98 százalékának 
összeszámlálása alapján Warnock 50,4 
százalékos részeredménnyel vezetett, 
Loeffl  er pedig így 49,6 százalékon állt 
az Edison Research közvélemény-kutató 
intézet szerint, de nagy amerikai intéze-
tek nem készítettek ilyen felmérést. Az 
NBC, a CNN és a CBS televízió mind azt 
jelzi, hogy Warnock valóban győzelmet 
arat. Georgiában egyik szenátorjelölt sem 
szerezte meg a voksok legalább 50 száza-
lékát a november 3-i választáson, ezért 
kell megismételni azt. A hivatalban lévő 
két republikánus szenátor, Kelly Loeffl  er 
és David Perdue demokrata párti kihívói 
Raphael Warnock és Jon Ossoff . Elemzők 
szerint nagyon szoros verseny esetén a 
végleges eredményre akár napokig is kell 
várni. Ezen választás eredményén múlik 
majd a többség sorsa a szövetségi tör-
vényhozás felsőházában. Amennyiben a 
republikánusoknak sikerül akár csak az 
egyik helyet ismét elnyerni Georgiában, 
akkor meg tudják tartani az ellenőrzést 
a szenátus felett. Ha mindkét helyet a 
demokrata párti jelölt szerzi meg, akkor 
mindkét pártnak ugyanannyi – 50-50 – 
helye lesz a szenátusban, és ebben az 
esetben a szavazások alkalmával Kamala 
Harris leendő demokrata párti alelnök 
szavazata döntene majd.

További szigorításokat vezetnek be
több országban is
Meghosszabbítják az érvényben lévő 
korlátozásokat, és újabb szigorításokat 
vezetnek be Németországban a koro-
navírus-járvány miatt – jelentette be 
Angela Merkel kancellár kedd délután, 
miután egy videókonferencia keretében 
csaknem öt órán keresztül tanácskozott 
a tartományi miniszterelnökökkel. A 
szövetségi kormány és a tartományok 
vezetői úgy döntöttek, hogy január 31-ig 
fenntartják és szigorítják a koronaví-
rus-járvány miatt bevezetett korláto-
zásokat – jelentette be. Az „abszolút 
szükséges minimumra” csökkentik az 
emberi kapcsolatokat. Az iskolák és 
az óvodák továbbra is zárva tartanak. 
Bezárják az üzemi konyhákat. Izraelben 
is bekeményítenek: péntektől tovább 
szigorítják a már kilenc napja életbe 
léptetett járványügyi korlátozásokat a 
koronavírus-pandémia harmadik hullá-
mának feltartóztatása érdekében.

Elhalasztják a népszámlálást a járvány miatt

Újabb adag oltás érkezett Romániába




