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Hatszázezer fölött a gyógyultak száma Románniában

A kevés vasárnapi teszt nyomán ismét 2000 alá süllyedt az újonnan koronavírussal diag-
nosztizáltak száma tegnap: 7005 mintából 1987 lett pozitív, ami 28,3 százalékos arány. 
Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 673 271-re nőtt. A gyógyultaké 2100 fővel 600 710-re 

emelkedett. A kór szövődményeiben 71-en hunytak el egy nap alatt, közülük 66-an 
krónikus betegek voltak. Az elhunytak közül az egyik a 20–29 éves korosztály tagja. Az 
elhalálozások száma ezzel 16 725. A kórházakban 9001 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1083-at intenzív osztályon. Otthoni elkülönítésben 31 656, intézményesben 8755 fertő-
zött tartózkodott, míg házi karanténban 49 539-en, hatóságiban pedig 73-an voltak.

ÚJABB ADAGNYI KORONAVÍRUS ELLENI VAKCINA ÉRKEZETT AZ ORSZÁGBA

Felgyorsítanák az oltási kampányt

Megkapta. Raed Arafat államtitkár is beoltatta magát az új koronavírus ellen

Felgyorsítanák az illetékesek a 
koronavírus elleni oltási kampányt. 
Valeriu Gheorghiţă, a kampány koor-
dinátora leszögezte: 15-étől indulhat 
is a második fázis, amely elején az 
idősotthonok lakóit és a dialízisre 
szoruló vesebetegeket oltják be.

 » BALOGH LEVENTE

A hatóságok fel kívánják gyorsítani a 
koronavírus elleni oltási kampányt 
– jelentette be Valeriu Gheorghiţă, 

a kampány koordinátora. A katonaorvos 
vasárnap este az Antena 3 hírcsatornának 
nyilatkozva arról beszélt: azért válhat lehe-
tővé a tempó fokozása, mert a kampányt 
sikerült az eredetileg tervezett időpontnál 
hamarabb elkezdeni. Emlékeztetett: ere-
detileg azzal számoltak, hogy csak január 
második felében kezdődhet el az immuni-
zálási akció, azonban – mint az köztudott 
– az első oltásokat már december 27-én 
beadták, és azóta is folyamatosan oltják az 
egészségügyi dolgozókat. Ennek nyomán 
január 15-étől már elkezdődik a második 
fázis, amelyben a krónikus betegeket és 
a 65 év fölötti idős személyeket, valamint 
a stratégiai ágazatok dolgozóit oltják be. 
Az első beoltottak az idősotthonok lakói 
lesznek. Őket a veseelégtelenségben szen-
vedő, dialízisre szoruló betegek követik, 
ezt oly módon szervezik meg, hogy az 
érintetteket a dialízisközpontokból az oltó-
pontokra szállítják, majd onnan vissza az 
otthonukba. Gheorghiţă elmondta, pén-
tekig elkészül a második körben érintett 
személyek számára is az oltási regisztráci-
ót lehetővé tevő platform. Emellett közzé-
teszik azon krónikus betegségek listáját, 
amelyek feljogosítanak a második körben 
való részvételre – ezt az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) ajánlása nyomán ál-
lították össze. A listán egyebek mellett a 
szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbe-
tegség, a Down-szindróma, a túlsúlyosság, 
a krónikus veseelégtelenség, a tüdőbeteg-

ségek, az immundepresszió, a HIV-fertő-
zés vagy az AIDS is szerepel. Emellett min-
den megyében call centereket hoztak létre, 
amelyek az előjegyzéssel és a kampánnyal 
kapcsolatos kérdésekben igazítják el az ér-
deklődőket.

Tegnap megérkezett az országba a Pfi -
zer–BioNTech által gyártott vakcina újabb, 
150 150 adagos szállítmánya. Akárcsak 
az előző két alkalommal, a vakcina légi 
úton érkezett Bukarestbe, Kolozsvárra és 
Temesvárra. Ezzel összesen már 450 000 
adagnyi szérum érkezett Romániába. Az 
előző három szállítmányból eddig 131 370 
dózist osztottak szét. Valeriu Gheorghiţă 
tegnap elmondta: az EU-ban múlt héten 

másodikként engedélyezett Modena-vak-
cina első szállítmánya holnap érkezik.

Egyébként tegnap beoltatta magát Raed 
Arafat katasztrófavédelemért felelős bel-
ügyi államtitkár is. A vakcina megkapása 
után kijelentette: normális dolog, hogy 
beoltatta magát, és minél többen kapják 
meg az oltást, annál hamarabb tér vissza 
a normalitás. Hétfő estig egyébként 16 896 
személy kapta meg Romániában a Pfi zer 
BioNTech koronavírus elleni vakcináját, 
ezzel 125 190-re nőtt a beoltottak száma.

Az oltási kampány kezdetétől összesen 
428 személynél jegyeztek kisebb allergiás 
reakciót, amelyek közül 173 helyi, 255 pe-
dig általános jellegű volt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Felelősségre vonná a leköszönő Donald 
Trump amerikai elnököt a képviselőház 

elnöke. Az amerikai képviselőház először 
egy határozatról fog szavazni, amelyben 
felszólítja Mike Pence alelnököt és a kor-
mányzat tagjait, hogy a 25. alkotmányki-
egészítés alapján mentse fel hivatalából 
Donald Trump leköszönő elnököt, mielőtt 
kezdeményezné az alkotmányos felelősség-
revonási eljárást (impeachment) – derül ki 
Nancy Pelosinak, a képviselőház demokra-
ta párti elnökének a képviselőkhöz címzett 
vasárnapi leveléből. A képviselőház a Mike 
Pence-t felszólító határozatban azt akarja, 
az alelnök „hívja össze és mozgósítsa a ka-
binetet a 25. kiegészítés aktiválására, hogy 
az elnököt alkalmatlanná nyilvánítsák hi-
vatali teendői ellátására”. A 25. kiegészítés 
szerint az elnök kormányzatának tagjai sza-
vazattöbbséggel az elnököt alkalmatlannak 
ítélhetik hivatali feladatainak ellátására, és 
hatalmát átruháztathatják alelnökére. „Fel-
szólítjuk az alelnököt, hogy huszonnégy 
órán belül válaszoljon” – írta Pelosi. A kép-
viselőház ezt követően fogja csak kezdemé-

nyezni az im peachment eljárást, tette hozzá. 
Vasárnap estig 210 képviselő biztosította 
támogatásáról az eljárást. „Alkotmányunk 
és demokráciánk védelme érdekében sür-
gősséggel fogunk eljárni, mert ez az elnök 
közvetlen veszélyt jelent mindkettőre” – ál-
lapította meg Pelosi. Mint ismeretes, szerda 
este Trump több száz híve megostromolta a 
Capitoliumot, miután az elnök egy közeli, 
szabadtéri gyűlésen tartott beszédében fel-
tüzelte és arra buzdította őket, hogy menje-
nek a Capitoliumhoz.

Mindeközben vádat emeltek egy szövet-
ségi bíróságon az amerikai kongresszus 
ostromában részt vevő három gyanúsított 
ellen. Az amerikai igazságügyi minisztérium 
közlése szerint a gyanúsítottak egyike, az 
arizonai Jacob Anthony Chansley, álnevén 
Jake Angeli, feltehetően az a személy, aki 
emberek gyűrűjében látható a törvényho-
zás épülete elleni szerdai ostromkor készült 
egyik fényképfelvételen. Chansley szarvak-
kal ékesített medvebőr fejdíszével, vörös, 
fehér és kék arcfestékkel bemázolt arccal, 
csupasz felsőtesttel, amerikai zászlóval fel-
szerelt lándzsával pózolt a tömegben. Az 
összeesküvés-elméleteket terjesztő, szélső-

séges QAnon mozgalom tagját jogtalan be-
hatolással és rendzavarással vádolják. Egy 
másik személyt, Adam Johnsont a jogtalan 
behatolás és a rendzavarás mellett lopással 
is megvádolták. Johnson az, aki vélhetően 
ellopta Nancy Pelosinak, a képviselőház de-
mokrata párti elnökének a szószékét. A ha-
tóságok egy harmadik ember, Derrick Evans, 
a nyugat-virginiai képviselőház tagja ellen is 
vádat emeltek. Az ügyészség tájékoztatása 
szerint Evans megosztott egy videófelvételt 
arról, ahogy behatolt a kongresszusba. A 35 
éves férfi  szombaton lemondott tisztségéről.

A hatóságok pénteken őrizetbe vették azt 
a férfi t, aki szerdán részt vett a Capitolium 
ostromában, és egy fénykép tanúsága sze-
rint beült a képviselőház elnökének az iro-
dájába, majd feltette a lábát az asztalra. A 
60 éves Richard Barnett ellen tiltott helyre 
történő engedély nélküli behatolás, garáz-
daság, köztulajdon eltulajdonítása a vád, 
mivel magával vitt több levelet. Az igazság-
ügyi tárca további 14 ember ellen emelt vá-
dat. Az egyik gyanúsítottat azért vádolták 
meg, mert a törvényhozás épületének köze-
lében parkoló autójában gyújtóeszközök és 
fegyverek voltak. 

 » RÖVIDEN

A Tăriceanu elleni eljárás
jóváhagyását kéri a DNA
 A korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
felkérte a legfőbb ügyészséget, hogy az 
forduljon Klaus Iohannis államfőhöz a 
Călin Popescu-Tăriceanu elleni bűnvádi 
kivizsgálás kérelmezése érdekében. A 
DNA gyanúja szerint Tăriceanu csú-
szópénzt fogadott el abban az időszak-
ban, amikor miniszterelnöki tisztséget 
töltött be. A DNA szerint közvetett 
úton közel 800 ezer dollárnyi anyagi 
juttatást kapott 2007–2008-ban egy 
osztrák cégtől. A gyanú szerint a cég 
jelentős összegű kereskedelmi szer-
ződéseket kötött a román állammal, 
cserébe fedezte egy választási kampány 
költségeit. Ezért Tăriceanu tisztségét 
kihasználva közbenjárt, hogy a cég 
egyik kereskedelmi szerződését több 
melléklettel egészítsék ki. Az ügyész-
ség hozzátette, a nyolcszázezer dollár 
a kiegészítő szerződések értékének 10 
százalékát teszi ki. Az összeget off sho-
re cégekkel kötött fi ktív szerződések 
alapján kapta meg. Tăriceanut minden 
bizonnyal a Microsoft -aktaként elhíre-
sült közbeszerzési korrupciós ügyben 
gyanúsítják kenőpénz elfogadásával. 
A volt miniszterelnök ugyanakkor 
politikai alapúnak tartja az ellene zajló 
eljárást, és tegnap azt állította: semmi-
lyen pénzt nem kapott.

Japánban a vírus egy újabb
variánsát azonosították
 Japánban a koronavírus egy új 
variánsát azonosították – közölte az 
egészségügyi minisztérium vasárnap. 
A tájékoztatás szerint négy, Brazíliá-
ból érkezett embernél azonosították a 
fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren. 
A járványügyi szakértők azt közölték, 
hogy ez az újabb variáns különbözik 
az először Angliában, illetve Dél-Af-
rikában megjelent vírusmutációktól, 
azt azonban egyelőre nem tudni, hogy 
mennyivel alacsonyabb vagy maga-
sabb a fertőzőképessége azokénál. 
Emellett három újabb esetben kimu-
tatták a brit koronavírus-mutációt is 
Japánban, amely 50–75 százalékkal 
is fertőzőbb lehet a vírus többi vari-
ánsánál, és már a világ több pontján 
megjelent. A kormány csütörtökön egy 
hónapos járványügyi vészhelyzetet 
hirdetett Tokióban, illetve a környező 
prefektúrákban.

Megkezdték az oltottak előjogainak
meghatározását Izraelben
Megkezdték az oltottak előjogainak 
meghatározását Izraelben a lakosság 
több mint húsz százalékának beoltá-
sa után – jelentette a Jediót Ahronót 
című újság honlapja, a Ynet tegnap. A 
második oltás után egy héttel kaphat-
ják majd meg az izraeliek az egyelőre 
fél évre érvényes „zöld útlevelet”, vagy 
oltási könyvet, amelynek birtokában 
mentesülnek majd a karantén alól, ha 
vírushordozóval érintkeztek, vagy kül-
földről tértek vissza. Viszont továbbra 
is érvényben marad a maszkviselési 
és a 2 méteres távolságtartási kötele-
zettség, amíg az ország a koronaví-
rus-járvánnyal küzd. A mobiltelefonon 
is felmutatható igazolás birtokában 
tesztelés nélkül lehet majd részt venni 
különböző kulturális és sportesemé-
nyeken, és vizsgálják annak lehető-
ségét, hogy felmutatásával ellenőrzés 
nélkül be lehessen lépni a majd újra 
megnyíló konditermekbe és uszodák-
ba, koncertekre, szállodákba, múzeu-
mokba, kávéházakba és éttermekbe, 
valamint bevásárlóközpontokba.

A kormánnyal távolíttatnák el Donald Trumpot

 




