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Háromezerre csökkent az új fertőzöttek száma hétvégén

Tovább csökkent az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániá-
ban, összlétszámuk megközelítette a 672 ezret – közölte tegnap a stratégiai kom-
munikációs törzs (GCS). Az elmúlt 24 óra alatt 3082 fertőzöttet diagnosztizáltak (15 
797 teszt elvégzésével), ezt megelőzően szombaton 4403-mal, pénteken 4841-gyel, 
csütörtökön 4951-gyel emelkedett az újonnan azonosított betegek száma Romániá-
ban (az eddigi rekord 10 269 napi eset). Az ország területén eddig 16 654 elhalálo-
zást jegyeztek, 62-vel többet, mint egy nappal korábban (az eddigi napi csúcs 213). 
Intenzív osztályon 1065 személyt kezelnek (az eddigi rekord 1299). A járvány kez-
dete óta 598 610 személy gyógyult ki a koronavírus okozta Covid–19-betegségből, 
jelenleg 56 020 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván (egy nappal ezelőtt 55 095).

ROMÁNIÁBAN IS FELBUKKANT A KORONAVÍRUS FOKOZOTTAN FERTŐZŐ VÁLTOZATA

Karantén nélkül Magyarországról

Egyirányú szabadság. Magyarországról érkezve megszűntek a korlátozó intézkedések

Több hónap elteltével karanténkö-
telezettség nélkül lehet beutazni 
Romániába Magyarországról, amely 
itthon lekerült a fokozottan fertőzött 
országok listájáról. Kimutatták az 
országban is a koronavírus új, fertő-
zőbb törzsét olyan nőnél, aki mosta-
nában nem járt külföldön.

 » ROSTÁS SZABOLCS

F eloldották a karanténkötelezettséget a 
Magyarországról R omániába beutazó 
polgárok esetében, a koronavírus-jár-

vány terjedésének megfékezését célzó in-
tézkedések keretében ugyanis a bukaresti 
hatóságok már nem sorolják a súlyosan 
fertőzöttnek számító államok közé Ma-
gyarországot. Az országos vészhelyzeti 
bizottság pénteki ülésén aktualizálta a 
veszélyes országok listáját, az úgynevezett 
„sárga övezetet”. A döntés értelmében az 
eddigihez képest hússzal több, 50 ország 
szerepel a listán, kivéve  Magyarországot. 
Az új lista január 9-étől, szombat 20 órától 
érvényes. Lényeges, hogy a Magyarország-
ra történő beutazás esetében továbbra is 
fennáll a karanténkötelezettség.

Románia először október 5-én sorolta az 
ún. sárga övezetbe tartozó államok közé 
Magyarországot az Európai Betegségmeg-
előzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 
adatai alapján; ezúttal is a százezer lakos-
ra kivetített fertőzésszámot veszik fi gye-
lembe, amely a legutóbbi adatok szerint 
Romániában 253,08, míg Magyarországon 
242,73 kéthetes időtartamra számítva. De-
cember közepén a listáról lekerült számos 
olyan nyugat-európai ország – Spanyolor-
szág, Olaszország, Németország, Nagy-Bri-
tannia –, ahol összesen több millióra rúg 
a román állampolgárok száma, így ők 
hazautazhattak karácsonyra. (Nagy-Bri-
tanniát a koronavírus új vírustörzsének 
megjelenése után sorolták ismét a veszé-
lyes országok közé). Ezek az országok most 
visszakerültek a listára, így onnan ismét 
karanténkötelezettség közepette lehet Ro-
mániába utazni.

A beutazási korlátozások értelmében 
a Romániánál fertőzöttebb országokból 
érkezők közül mindazok, akik legtöbb há-

rom napot maradnak az országban, nem 
lesznek karanténkötelesek, viszont fel kell 
mutatniuk egy, a Romániába való beuta-
zás előtt legtöbb 48 órával elvégzett ne-
gatív Covid-tesztet. Ezzel egy időben azok 
a polgárok, akik három napnál tovább 
kívánnak tartózkodni Romániában, 14 na-
pos karanténba kell hogy vonuljanak. Az 
ő esetükben lehetőségük nyílik arra, hogy 
nyolc nap elteltével kérésre koronavírus-
tesztet végeztessenek, és amennyiben ez 
negatív, ugyanakkor az érintettek tünet-
mentesek, akkor tíz nap elteltével elhagy-
hatják az elkülönítést. Ellenkező esetben 
le kell tölteniük a 14 napos karantént.

Ezzel egy időben immár Romániában is 
azonosították a SARS-CoV-2 koronavírus új 
vírustörzsét, mégpedig egy 27 éves Giurgiu 

megyei nőnél. Dr. Cătălin Apostolescu, a 
bukaresti Matei Balș Járványtani Intézet 
szóvivője pénteken közölte, hogy a korona-
vírus új, először Nagy-Britanniában megje-
lent vírustörzsét észlelték az országban; az 
információt megerősítette az egészségügyi 
minisztérium is. A páciens a tárca tájékoz-
tatása szerint otthoni elkülönítésben tar-
tózkodik, állapota jó. Cătălin Apostolescu 
közölte, tudomásuk szerint a nő nem járt 
külföldön. „Most az következik, hogy a 
népegészségügyi igazgatóság alapos vizs-
gálatot folytasson az ügyben. Ha a páciens 
által szolgáltatott információk valósak, ak-
kor azt jelenti, hogy a vírustörzs már hosz-
szabb ideje megjelent Romániában” – nyi-
latkozta a G4media hírportálnak az intézet 
szóvivője.

 » KRÓNIKA

Megújult formában folytatódnak a nem-
zetpolitikai prog ramok – kö zölte la-

punkkal a budapesti Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkársága, emlékez-
tetve, hogy a Magyar Állandó Értekezlet 
(Máért) döntése értelmében 2021 a nemzeti 
újrakezdés éve. A tematikus év keretében 
a 2010 óta rendszerszinten felépített nem-
zetpolitikai programok új elemekkel bő-
vülve folytatódnak az oktatás, a kultúra, az 
ifj úság, a család, a gazdaság, az egyház, a 
sport és az egészségügy területén. Az elmúlt 
évek során a nemzetpolitikai programok és 
támogatások révén 3000 külhoni magyar 
intézmény és szervezet programjai váltak 
évről évre fenntarthatóvá, a nemzetpoliti-
kai célú források összege 2010 óta megtíz-
szereződött. „A nemzet határokon átívelő, 
rendszerszintű támogatása folyamatos” 
– közölte a nemzetpolitikai államtitkár-

ság, amely szerint 2021-ben is folytatódik a 
nemzeti jelentőségű intézmények és prog-
ramok támogatása, amelynek keretében 83 
nemzeti jelentőségű intézményt, 12 nemzeti 
jelentőségű programot, a programokon be-
lül pedig további 170 intézmény és szerve-
zet programjainak fenntartható működését 
biztosítják.

Minden külhoni régióban folytatják az 
óvodák, iskolák, kollégiumok felújítását és 
újak kialakítását. Mintegy 1000 településen 
sikerült megtartani, illetve növelni a magyar 
oktatásban részt vevők számát a külhonban, 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram keretében több mint 140 új óvoda és 
bölcsőde jön létre, valamint több, mint 700 
intézmény újul meg szerte a Kárpát-meden-
cében. Folytatódik a Határtalanul program, 
amellyel már közel 400 ezer magyarországi 
iskolás juthatott el, illetve juthat el valame-
lyik külhoni régióba. A járványhelyzetre való 
tekintettel lehetőséget biztosítanak a tavaly 

elmaradt osztálykirándulások idei évben 
történő megvalósítására. Az egységes Kár-
pát-medencei gazdasági tér erősítése jegyé-
ben bővítik a külhoni magyar v állalkozók 
támogatását célzó mentorprogramot, ame-
lyet a Vajdaság után a többi külhoni régióra 
is kiterjesztenek. Folytatódnak a kulturá-
lis, közösségépítő tevékenységet támogató 
programok, amelyekkel az elmúlt 10 évben 
a határon túli magyarlakta települések 60 
százalékára jutott támogatás, ahol a külho-
ni magyar népesség 85 százaléka él. Idén is 
meghirdetik a diaszpórában élő m agyarság 
identitásának erősítését célzó Kőrösi Csoma 
Sándor-programot (KCSP) és a szórványban 
élő m agyarságot segítő Petőfi  Sándor-prog-
ramot (PSP), amelyek keretében 2013 óta 
több száz ösztöndíjas segítette a külhoni 
magyar közösségeket szerte a világon. Foly-
tatódik a Kárpát-medencei testvértelepülési 
program, valamint az egyházi és sporttámo-
gatások is.

 » RÖVIDEN

Nem állnák a polgármesterek 
az oltásközpontok költségeit
Nézeteltérés alakult ki a bukaresti 
egészségügyi minisztérium és a helyi 
önkormányzatok között egy sürgősségi 
kormányrendelet tervezete miatt, amely 
utóbbiakra hárítaná az oltásközpontok 
működtetésének költségeit. A települési 
elöljárók felháborodtak amiatt, hogy 
saját költségvetésből kellene kialakí-
taniuk, felszerelniük és működtetniük 
a központokat. Emil Boc, Kolozsvár 
polgármestere szerint a szükséges pénz 
előteremtéséhez a bölcsődék fenntar-
tására, a diákoknak nyújtott ösztöndí-
jakra, a beruházásokra, a kórházakra, a 
közvilágításra elkülönített forrásokból 
kellene lefaragniuk. A Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöki tisztségét 
is betöltő elöljáró egy televíziós műsor-
ban közölte, ha a kormányrendeletet 
a mostani formában elfogadják, az 
önkormányzatoknak havonta félmillió 
eurót kellene kispórolniuk az oltás-
központok működtetésére, egyúttal 
elfogadhatatlannak nevezte, hogy a 
szakminisztérium a polgármesterek 
nyakába akarja varrni ezt az összeget. 
Ugyanabban a műsorban Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter azzal próbált 
hárítani, hogy a tervezet a kormányé, a 
polgármestereknek pedig módjukban 
áll konzultálni a miniszterelnökkel. A 
tárcavezető hozzátette, lehetővé teszik, 
hogy a helyi hatóságok a fejlesztési 
minisztériumon keresztül forrásokat 
kérjenek az oltásközpontokra, erről 
további egyeztetésekre van szükség.

Megtalálták a lezuhant gép roncsait
A búvárok rábukkantak tegnap az 
előző nap lezuhant indonéz utasszállító 
repülőgép roncsaira a Jáva-tengerben 
– közölték a helyi hatóságok. A repü-
lőgépen 62-en tartózkodtak. Az indoné-
ziai fegyveres erők parancsnoka, Hadi 
Tjahjanto azt mondta, hogy a helyszínen 
a búvárok a repülőgép egyes darabjait, 
mentőmellényeket találtak, illetve a 
roncson felfedezték a gép regisztráci-
ós számát. A hadsereg hadihajókat és 
helikoptereket vezényelt a térségbe. A 
Sriwijawa légitársaság járata Jakartából 
a borneói Pontianakba indult, a gép a 
felszállást követően nem sokkal tűnt 
el az irányítók radarjáról. A járatokat 
követő Flightradar24 nevű svéd interne-
tes portál szerint a gép az indulás után 
négy perccel hirtelen vesztett sebességé-
ből és repülési magasságából, egy perc 
alatt háromezer métert zuhant. Két éven 
belül ez volt a második légi szerencsét-
lenség Indonéziában. Az országban 2018 
októberében 189 ember halt meg, amikor 
nem sokkal a felszállás után a tengerbe 
zuhant a Lion Air indonéz légitársaság 
Jakartából Bangka-szigetre tartó Boeing 
737 MAX 8 típusú utasszállító gépe.

Ferenc pápa: erkölcsi 
kötelesség a védőoltás
 Erkölcsi kötelességnek nevezte a Co-
vid–19 elleni védőoltást Ferenc pápa. A 
szentatya a Canale5 olasz kereskedelmi 
televíziónak adott interjúban – amelyet 
vasárnap estére tűztek műsorra, de már 
szombaton közöltek belőle részleteket 
– elmondta, hogy előjegyeztette magát 
az oltásra. Úgy vélte, erkölcsileg min-
denki számára kötelességnek számít, 
hogy beoltassa magát. Az egyházfő 
hangsúlyozta: nem éri meg az oltás 
megtagadása, mivel „az egészséged-
del, az életeddel játszol, és a többiek 
életével is”. A 84 éves pápa bejelentet-
te, hogy Vatikán államban ezen a héten 
kezdődik az oltás.

Folyamatos a nemzet rendszerszintű támogatása




