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Újabb 30 nappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet

A kormány tegnapi ülésén jóváhagyta a koronavírus elleni küzdelmet koordináló 
operatív törzs hétfő esti döntését a járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet újabb 30 
nappal történő meghosszabbításáról. A mától hatályba lépő rendelet értelmében az 
eddigi korlátozások maradnak érvényben. Eszerint továbbra is kötelező a maszkvise-
lés, nem csupán zárt terekben, hanem a nyílt közterületeken is, továbbra is tilosak a 
sok résztvevővel megszervezett partik, családi ünnepségek – esküvők, keresztelők –, 
és az este 11 és hajnali 5 óra közötti kĳ árási tilalom is érvényben marad.

Ismét nőtt a fertőzöttek száma

A tesztek számának növekedése nyomán 
ismét nőtt az egy nap alatt koronaví-
russal diagnosztizáltak száma: 23 667 
mintából 3697 lett pozitív, ami 15,6 szá-
zalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma már 676 968. A gyógyultak száma 
4335 fővel 605 045-re nőtt, ezzel ismét 
csökkent az aktív fertőzöttek száma. 
Nőtt viszont a halottaké: a kór szövőd-
ményeiben 156-an hunytak el – közülük 
147-en krónikus betegek voltak –, ezzel 
összesen 16 881 ember életét követelte a 
járvány. A kórházakban 8783 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 1073-at intenzív osz-
tályon. Otthoni elkülönítésben 31 401, 
intézményesben 8799 fertőzött tartóz-
kodott, míg házi karanténban 52 071-en, 
hatóságiban pedig 122-en voltak. 

Európai politikusok bírálják a Twitter eljárását

Számos európai politikust fölháborított, hogy a múlt heti washingtoni zavargások után a 
Twitter közösségi portál úgy döntött: végérvényesen felfüggeszti Donald Trump leköszönő 
amerikai elnök fi ókját. Angela Merkel német kancellár problémásnak tartja a cég döntését. 
A német kancellár szóvivője, Steff en Seibert újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy az 
internetes közösségi oldalak működtetőinek „hatalmas a felelősségük, hogy a gyűlölet, a 
hazugságok és az erőszakra való felbujtás ne mérgezze meg a politikai kommunikációt”. 
Helyesnek nevezte a fellépést, például a problémás tartalmak megjelölését, ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánítás „elemi fontosságú” szabadságjog. A 
szóvivő leszögezte, hogy ezt az alapvető jogot csak a hatályos törvények által meghatá-
rozott kereteken belül lehet korlátozni, nem a közösségi oldalak vezetésének döntése 
alapján. A döntést a teljes francia politikai elit, kormánytagok és ellenzéki politikusok is 
elítélték. A kormány álláspontja szerint „a digitális óriások szabályozását nem magának 
a digitális oligarchának kell megoldania”. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter úgy 
fogalmazott: az elmúlt pár napban új szintet lépett a magáncenzúra, és eddig példátlan 
módon sújtott le. A lépést a Twitter részvényei is megsínylették.

Fény az alagút végén? Voiculescu szerint hónapok múlva lecsenghet a pandémia

Péntektől már jelentkezhetnek 
is az oltásra a koronavírus elleni 
vakcinakampány második körének 
érintettjei, az ígéretek szerint ugyan-
is akkortól üzemel az erre szolgáló 
internetes oldal.

 » BALOGH LEVENTE

J anuár 15-étől, azaz péntektől már re-
gisztrálhatnak a koronavírus elleni 
oltási kampányban érintettek a vakci-

na beadására, az erre szolgáló internetes 
platform pénteken délután 3 órától kezd 
el üzemelni – jelentette be tegnap Vale-
riu Gheorghiţă, a kampány koordinátora. 
Mint ismeretes, az oltási kampány első 
körében az egészségügyi dolgozókat olt-
ják be, a második körben pedig a 65 évnél 
idősebb személyek, a krónikus betegek és 
a stratégiai ágazatok dolgozói kapják meg 
a vakcinát. Gheorghiţă közölte, a 65 évnél 
idősebb személyek és a krónikus betegek 
a háziorvosukon, az erre a célra létre-
hozott call centeren keresztül – a 0214-
144425-ös számon –, az önkormányzatok 
szociális osztályain vagy hozzátartozói-
kon keresztül jelentkezhetnek. A második 
körben a következő krónikus betegségek-

ben szenvedők vesznek részt: cukorbe-
tegség, szív- és érrendszeri megbetege-
dések, túlsúly, anyagcsere-betegségek, 
vesebetegségek, rákos megbetegedések, 
tüdőbetegségek, neurológiai rendellenes-
ségek (a Down-kór is), májbetegségek, 
autoimmun betegségek, AIDS. A straté-
giai ágazatok dolgozóit a munkáltatójuk 
regisztrálja, ők pedig megválaszthatják, 
hogy mely napon és melyik oltóponton 
kívánják fölvenni az oltást. A második 
fázis mintegy ötmillió személyt érint, erre 
az időszakra 750 oltási központot alakíta-
nak ki, amelyekben összesen 1766 oltó-
pont működik majd. A lakosság további 
részét a tervek szerint áprilistól oltják. 
Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter 
arról beszélt: hat vagy kilenc hónapon 
belül véget érhet a koronavírus-járvány, 

ha a lehető legtöbben beoltatják magu-
kat. A tárcavezető hétfőn este az Antena 3 
hírcsatornának nyilatkozva arról beszélt: 
a vakcina jelenti az esélyt és a reményt 
arra, hogy viszonylag belátható időn be-
lül túllehessünk a világjárványon. 

Klaus Iohannis államfő is arról beszélt 
este: az idei a normalitáshoz való vissza-
térés éve lesz. Ehhez azonban az egyik 
fő feladat a járvány megállítása – ennek 
az eszköze az oltási kampány –, a másik 
pedig a gazdaság újraindítása. Utóbbi 
viszont nagyban függ az oltási kampány 
sikerétől. Az államfő fontosnak nevezte a 
reformokat, a bürokrácia csökkentését és 
a közszolgáltatások digitalizálását.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesült Államok képviselőházának 
republikánus tagjai megakadályozták 

hétfőn, hogy a testület határozatban szólítsa 
fel Mike Pence alelnököt Donald Trump re-
publikánus párti elnök elmozdítására. Pen-

ce-nek az alkotmány 25. kiegészítése alapján 
lehetősége van arra, hogy a kormányzat tag-
jait megszavaztassa az elnök alkalmasságá-
ról, illetve alkalmatlanságáról feladatainak 
ellátására. Ha a többség alkalmatlannak mi-
nősíti Trumpot, akkor az elnöki hatalom az 
alelnökre ruházódik át. A demokraták a ki-

egészítés alkalmazására szólító határozatot 
kíséreltek meg elfogadtatni a házban, de a 
republikánusok ezt egyelőre megakadályoz-
ták. Nancy Pelosi demokrata párti házelnök 
közölte, hogy a blokkolás után is fontolgatják 
a 25. kiegészítés alkalmazását, majd pedig az 
úgynevezett impeachmenthez (alkotmányos 
felelősségrevonási eljáráshoz) folyamodnak. 
Ha most a demokrata többségű képviselő-
ház megszavazza is az eljárás megindítását, 
azt a szenátusnak is jóvá kell hagynia, ami 
eléggé kétséges. A 100 fős testületben 50:50 
a két párt szenátorainak aránya – szavazat-
egyenlőség esetén az alelnök voksa dönt, 
aki a demokrata párti Kamala Harris lesz –, 
csakhogy az impeachmenthez kétharmados 
többség kell. Amennyiben Trumpot elítélik 
a mostani eljárás végeredményeként, meg-
tilthatják neki, hogy induljon a 2024. évi 
elnökválasztáson. Tump ellen az a fő vád, 
hogy súlyosan veszélyeztette az Egyesült 
Államokat és törvényhozásának biztonságát 
azzal, hogy múlt héten szerdán mondott be-
szédében feltüzelte híveit, akik azután meg-
ostromolták a Capitoliumot, a kongresszus 
épületét. A történtek miatt hatan vesztették 
életüket: Trump négy híve és két rendőr. 

 » RÖVIDEN

Új RMDSZ-es államtitkárok
Hat államtitkárt nevesített a bukaresti 
kormánykoalíció legkisebb pártjaként 
tevékenykedő RMDSZ tegnap. A szö-
vetség közlése szerint a Szövetségi 
Állandó Tanács tegnapi ülésén első 
körben Kallós Zoltánt az oktatási, 
Demeter András Istvánt a kulturális, 
Oltean Csongort az ifj úsági és sport-, 
Szép Róbertet (a környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti, Hegedüs Csillát 
az európai alapok, illetve Makkai 
Pétert a munkaügyi minisztériumba 
jelölte államtitkárnak. A Szövetségi 
Állandó Tanács a következő napok-
ban dönt a további államtitkárok 
nevesítéséről. Mint ismert, az RMDSZ 
a kormányban egy miniszterelnök-he-
lyettesi tisztséggel rendelkezik, emel-
lett a szervezet vezeti a fejlesztési, a 
környezetvédelmi és a sportminiszté-
riumot.

Maradt a patthelyzet a koalícióban
Továbbra sem tudtak megállapodni a 
koalíciós pártok – a PNL, az USR–PLUS 
és az RMDSZ – a megyei kormány-
megbízotti tisztségek elosztásáról a 
hétfői egyeztetésen. Sajtóértesülések 
szerint az ok: a PNL és az USR–PLUS is 
magának akarja a tehetősebb megyék 
prefektusi tisztségeit. Ludovic Orban 
PNL-elnök azzal a javaslattal állt elő, 
hogy a párt ott kapjon prefektusi tiszt-
ségeket, ahol a megyei közgyűlés elnö-
két is ő adja, hogy megfelelő legyen az 
intézmények közötti együttműködés. 
Az USR–PLUS viszont többfordulós 
választást szeretne, amelyben először a 
PNL választ, aztán az USR–PLUS és az 
RMDSZ, majd a második körtől a PNL 
körönként két, a másik két párt pedig 
egy-egy megyét választana. Az RMDSZ 
ugyanakkor olyan megyékben akarja 
a prefektusi tisztséget, amelyekben 
nem az övé a megyei közgyűlés elnöki 
tisztsége vagy a fontosabb városok 
polgármesteri posztjai. A PNL 23, 
az USR–PLUS 14, az RMDSZ pedig 5 
megye kormánymegbízottját adhatja 
majd. Az egyeztetések várhatóan ma 
folytatódnak.

Újabb vakcinagyártó nyújtott be
engedélykérelmet
 Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca 
gyógyszergyár benyújtotta kedden 
az Európai Gyógyszerügynökségnek 
(EMA) a koronavírus ellen közösen 
kifejlesztett oltóanyagának engedé-
lyeztetési kérelmét. Az EMA tájékoz-
tatása szerint a kérelemről várhatóan 
január 29-ig döntenek. Addig meg-
vizsgálják a vakcina minőségére, 
biztonságosságára és hatékonyságára 
vonatkozóan a fejlesztők által be-
nyújtott dokumentációt. Az Oxford/
AstraZeneca-oltóanyag így a harmadik 
olyan vakcina lehet, amely elérhetővé 
válik az Európai Unió 27 tagállamában 
a Pfi zer–BioNTech és a Moderna után. 
Eközben Sandra Gallina, az Európai 
Bizottság oltásforgalmazókkal folyta-
tott tárgyalásainak vezetője az Európai 
Parlament tegnapi meghallgatásán 
közölte: a brüsszeli testület a fran-
cia Valneva gyógyszergyártó céggel 
zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit 
a koronavírus elleni potenciálisan ha-
tékony vakcina felvásárlására a héten, 
és elindítják a beszerzési folyamato-
kat. Hozzátette, hogy a bizottság az 
amerikai Novavax oltóanyaggyártóval 
is várhatóan hamarosan megállapo-
dást köt 200 millió dózis felvásárlásá-
ra, miután december középen lezárta 
a beszerzésről szóló tárgyalásokat.

Megvédték a republikánus képviselők Trumpot
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INDUL AZ ONLINE PLATFORM AZ OLTÁSI KAMPÁNY MÁSODIK KÖRÉBEN ÉRINTETTEK SZÁMÁRA

Péntektől kezdődik a regisztráció




