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Csökkent az intenzív osztályon kezeltek száma

A csütörtöki adatok is a koronavírus-járvány visszaszorulását igazolják: 30 026 tesztből 
csupán 2878 lett pozitív, ami 9,59 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
703 776. A gyógyultak száma 5417 fővel 641 288-ra nőtt. A kór szövődményeiben 69-en 
hunytak el – 64-en voltak krónikus betegek –, ezzel az elhalálozások száma 17 554. A 
kórházakban 8068 fertőzöttet ápoltak, közülük 1005-öt intenzív osztályon.

 » RÖVIDEN

Újabb államtitkárokat
nevesített az RMDSZ
Két államtitkár és egy helyettes állam-
titkár jelölését hagyta jóvá csütörtöki 
ülésén az RMDSZ Szövetségi Állandó 
Tanácsa. A döntés értelmében Matuz 
Zsoltot a fejleszté si, Sándor Gábort a 
közlekedési minisztériumba államtit-
kárnak, Fülöp Lórándot pedig a kutatási 
minisztériumba államtitkár-helyettesnek 
jelöli az RMDSZ. 

Engedélyezték a magyar hatóságok az
AstraZeneca- és a Szputnyik V-vakcinát
Engedélyezték a magyar hatóságok a 
brit AstraZeneca és az orosz Szputnyik V 
koronavírus elleni vakcinákat – közölte 
az Origo hírportál szerda este. Kiemel-
ték: ezzel a két vakcinával az Európai 
Unióban (EU) Magyarországon indulhat 
meg először az oltás. Az oxfordi AstraZe-
neca vakcinájával Nagy-Britanniában 
már oltanak, az EU gyógyszerészeti 
hatóságai azonban csak a hónap végére 
tűzték ki az engedélyezést. Az Oxfordi 
Egyetem és az AstraZeneca gyógyszer-
gyár által kifejlesztett vakcina olcsóbb, 
és a szállítása is jóval egyszerűbb, mint 
például a Pfi zer és a BioNTech terméké-
nek, amelyet mínusz 70 Celsius-fokon 
kell tárolni szállítás közben. Ezt viszont 
egyszerű hűtőben is tudják tárolni. 
Angela Merkel német kancellár csütör-
tökön Berlinben közölte: Németország 
támogatást biztosít Oroszországnak 
az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
ellen Oroszországban kifejlesztett Szput-
nyik V oltás európai uniós engedélyez-
tetéséhez. „Ha az EMA engedélyezi ezt 
az oltóanyagot, akkor a közös gyártásról 
vagy a vakcina használatáról is beszél-
hetünk” – mondta Merkel. Eközben 
Sebastian Kurz osztrák kancellár a 
csütörtöki EU-csúcs előtt újra a korona-
vírus elleni oltóanyagok minél gyorsabb 
engedélyeztetését szorgalmazta az 
Európai Unióban.

Orosz parlament: sérti az emberi
jogokat az ukrán nyelvtörvény
Az emberi jogok megsértéseként ítélte el 
az ukrán nyelvtörvényt szerdán elfoga-
dott határozatában az orosz parlament 
alsóháza. A törvényhozási kamara 
állásfoglalásában megengedhetetlen-
nek nevezte „az orosz és más nyelvek 
tiltását és üldözését” határozatában. 
„Az Állami Duma, tiszteletben tartva az 
alapvető emberi jogokat, és megerősítve 
elkötelezettségét a nemzetközi jog nor-
mái mellett, mélységes aggodalmának 
ad hangot az orosz nyelv újabb ukrajnai 
üldöztetése miatt azzal kapcsolatban, 
hogy hatályba léptek a használatára 
vonatkozó újabb tilalmak”  – állt a 
dokumentumban.
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJ ELNÖKE SZERINT VÉGE AZ „ELSZIGETELŐDÉS” POLITIKÁJÁNAK

Rendeletekkel indított Joe Biden

A Fehér Ház új „bérlői”. Biden az Egyesült Államok 46. elnöke, Harris az első női alelnök

Máris több elnöki rendeletet írt alá 
Joe Biden, az Egyesült Államok hiva-
talába európai idő szerint szerda este 
beiktatott 46. elnöke.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A zonnal belevetette magát az elnöki 
teendőkbe Joe Biden, az Egyesült 
Államok európai idő szerint kedden 

este beiktatott, 46. elnöke, és az ünnepé-
lyes eskütétel után máris számos elnöki 
rendeletet írt alá, többek között a beván-
dorlás könnyítése és a klímaegyezmény-
hez való visszatérés témájában.

Biden egyik rendelete az Egyesült Ál-
lamok párizsi klímaegyezményhez való 
visszatéréséről szól. A Fehér Ház átvétele 
után tett egyik első lépéseként szignált 
dokumentummal megsemmisítette repub-
likánus elődje, Donald Trump egyik legsú-
lyosabb döntését. Trump, aki kezdettől he-
vesen állást foglalt a világ 195 országa által 
2015-ben aláírt globális egyezmény ellen, 
2019-ben értesítette az ENSZ-t az Egyesült 
Államok kilépési szándékáról, és hivata-
losan tavaly novemberben vonta ki orszá-
gát az egyezményből. A volt elnök számos 
környezetvédelmi szabályozást enyhített 
országában is. 

Biden szerdán aláírt más olyan rende-
leteket is, amelyek fokozatosan semmissé 
tehetik a Trump-kormány visszalépéseit 
a klímavédelem területén. Ideiglenes mo-
ratóriumot rendelt el az Alaszkai Termé-
szetvédelmi Rezervátum területén nemrég 
engedélyezett kőolaj- és földgázkitermelé-
si fejlesztésekre, utasította a szövetségi ha-
tóságokat, hogy vizsgálják meg szigorúbb 
üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-ki-
bocsátási szabványok bevezetését, és hoz-
zálátott az Egyesült Államok és Kanada 
között épülő Keystone XL kőolaj- és gáz-
vezeték vitatott tervére Trump által kiadott 
engedély visszavonásához.

Megkönnyített bevándorlás
Az új elnök emellett fél tucat rendeletet írt 
alá szerdán az elődje, Donald Trump által 
hozott néhány szigorú bevándorlási intéz-
kedés megváltoztatására. A Fehér Házban 
ünnepélyesen aláírt rendeletek között 
szerepel a 13, többségében muszlim lakos-
ságú és afrikai ország állampolgáraival 
szemben érvényben lévő beutazási tilalom 
azonnali feloldása, az amerikai–mexikói 
határfal építkezésének leállítása, vala-
mint Trump azon rendeletének érvény-
telenítése, amely megtiltaná az Egyesült 
Államokban illegálisan tartózkodóknak a 

kongresszusi választási körzetek lélekszá-
mába való beszámítását. Egy bevándorlási 
törvényt is beterjeszt a törvényhozás elé, 
amely lehetőséget teremtene az állampol-
gárság sokéves távlatban való megszerzé-
sére az Egyesült Államokban jogellenesen 
tartózkodó bevándorlók milliói számára. 
Ez utóbbi nyolcéves folyamatot alakítana 
ki az állampolgárság megszerzésére az 
országban illegálisan tartózkodó mintegy 
11 millió bevándorló nagy része számára 
– derül ki abból a tájékoztató iratból, ame-
lyet a Fehér Ház tisztségviselői kedden osz-
tottak ki a sajtó képviselőinek.

Egységre szólított az új elnök
Biden egyébként előzőleg, beiktatási be-
szédében hangsúlyozta: minden erejével 
azon lesz, hogy egyesítse a nemzetet. A 
Capitolium két héttel korábbi ostroma, va-
lamint a koronavírus-járvány miatt hozott 
példátlan biztonsági óvintézkedések kö-
vetkezményeként az ilyenkor megszokott 
százezres tömeg helyett alig néhányan 
voltak Washington szívében. A hiányzó 
tömeget mintegy 200 ezer amerikai zász-
ló jelképezte. „Ma nem egy jelölt, hanem 
egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét 
ünnepeljük” – mondta beiktatási beszé-
dében a demokrata párti vezető. „Ez a de-
mokrácia napja, a remény, a megújulás és 
az eltökéltség napja” – hangsúlyozta. Újra 
megtanultuk, hogy a demokrácia értékes 
és törékeny – húzta alá a 78 éves elnök 
az elmúlt időszak eseményeire utalva. A 
kihívások legyőzéséhez nem elég a szó, 
egységre van szükség – jegyezte meg. Meg-
ígérte, hogy minden amerikai elnöke lesz, 
és ugyanolyan elszántsággal küzd azokért, 
akik nem támogatják, mint azokért, akik 

igen. „Egységre van szükség, hogy felve-
gyük a harcot az ellenségeinkkel: a düh-
vel, a keserűséggel, a gyűlölettel, a szél-
sőségességgel, a törvénytelenséggel, az 
erőszakkal, a betegséggel, a munkanélkü-
liséggel és a reménytelenséggel” – hangoz-
tatta. A nemzetközi közösségnek az elnök 
azt üzente: véget vet elődje – a republiká-
nus párti Donald Trump – elszigetelődés-
re törekvő politikájának, és vezetése alatt 
Amerika újra azon lesz, hogy partnereivel 
együttműködve kivegye a részét a globális 
problémák megoldásából. Helyreállítjuk 
szövetségeinket, hogy készen álljuk a jelen 
és a jövő kihívásaira – ígérte. Amerika nem 
puszta erővel fogja vezetni a világot, ha-
nem a példa erejével – tette hozzá. „Erős, 
megbízható partner leszünk a békében, a 
fejlődésben és a biztonságban” – mond-
ta. Biden beiktatásán Bill Clinton, George 
W. Bush és Barack Obama volt elnökök is 
megjelentek, viszont nem ment el a lekö-
szönő Donald Trump. Ő az első amerikai 
elnök 1869 óta, aki nem vett részt utódja 
beiktatásán. Trump alelnöke, Mike Pence 
jelen volt a ceremónián.

Joe Biden előtt pár perccel iktatták be 
hivatalába a demokrata párti Kamala Har-
rist, az Egyesült Államok első színes bőrű 
női alelnökét. Kamala Harris – a hagyo-
mányoktól eltérően – Sonia Sotomayort, 
a legfelső bíróság első latino származású 
bíróját kérte fel az esketésre. Judd Deere 
sajtótitkár-helyettes elmondta: Donald 
Trump a hagyományoknak megfelelően 
levelet hagyott utódjának, mielőtt távozott 
a Fehér Házból. Egyébként a beiktatás al-
kalmából Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök és Klaus Iohannis román államfő is 
gratulált Bidennek.

 » B. L.

M ivel az ország nagy részében elérte a 
maximumot az előjegyzési kapacitás 

a következő három hétre, csütörtöktől már 
februárra sem lehet időpontot előjegyezni 
az erre szolgáló portálon: csupán március el-
sejétől lehet időpontot kérni. A koronavírus 
elleni oltási kampányt koordináló bizottság 
(CNCAV) szerda esti közlése szerint az elő-
jegyzési kapacitás az ország 31 megyéjében 
merült ki, szerdán Fehér, Bihar, Krassó-Szö-
rény, Kovászna, Gorj, Hargita, Iaşi, Márama-
ros, Mehedinţi és Suceava megyében voltak 
még szabad időpontok.  A CNCAV megjegy-
zi, a vakcinák becsült leszállítási ütemterve 

alapján kérték a Különleges Távközlési Szol-
gálattól (STS) az előjegyzési platform frissí-
tését úgy, hogy az oltásra a kampány első és 
második szakaszában jogosultak foglalhas-
sanak időpontot március 1-je utáni dátumra 
a meglévő oltóközpontokba. A testület köz-
leménye szerint „rövid időn belül” minden 
megyében újabb oltóközpontok nyílnak, így 
február 8-ától kezdődően közelebbi dátumra 
is lehet majd előjegyzést kérni. A koordiná-
ciós testület egyébként tegnap azt is közölte, 
a portál beállításai úgy módosulnak, hogy 
mostantól prioritási sorrendet állítanak fel: 
mindennap az előjegyzések 75 százaléka 
65 év fölötti és krónikus betegeké lesz, a 
maradék 25 százalék pedig a többi kategó-

riának marad fenn. Andrei Baciu, az oltás 
koordinálásáért felelős bizottság alelnöke 
csütörtökön elmondta, Románia az EU-átlag 
fölött áll a beoltott emberek számának tekin-
tetében, keddig pedig sikerült az első oltási 
fázisban érintett egészségügyi dolgozók 75 

százalékát beoltani. A tervek szerint január 
végére ez az arány eléri a 85 százalékot. Ki-
fejtette, az ország március végéig összesen 
2,5 millió vakcinát kap a Pfi zertől és a Moder-
nától, ugyanakkor addigra további oltások is 
hozzáférhetővé válhatnak.

Betelt az oltási naptár, egyelőre csak márciustól foglalható időpont




