
Az Európai Unió valamennyi or-
szágában hátráltatja a koronavírus 
elleni oltási folyamatot, hogy a 
gyártók miatt kevés a rendelkezésre 
álló vakcina. Romániában jelenleg 
nagyobb a kereslet, mint amennyi 
vakcina rendelkezésre áll, és febru-
árra lenullázódhat a készlet.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A z Európai Unió be fogja tartatni a 
koronavírus elleni oltóanyaggyár-
tókkal a velük kötött szerződé-

sekben foglalt kötelezettségeket – je-
lentette ki Charles Michel, az Európai 
Tanács elnöke tegnap a francia Europe 
1 rádiónak nyilatkozva. Az illetékes 
arra reagált, hogy a Pfi zer amerikai 
gyógyszergyár a múlt héten bejelentet-
te, lassítja az oltóanyag-szállítást, hogy 
növelni tudja a gyártókapacitásokat. 
Pénteken az AstraZeneca brit vállalat 
tájékoztatott arról, hogy gyártási prob-
lémák következtében ugyancsak lelas-
sul a vakcina szállítása az EU-ba. „Jogi 
eszközeinket felhasználva el fogjuk 
érni, hogy a gyártók tiszteletben tartsák 
a szerződésben foglaltakat” – idézte Mi-
chelt az MTI. Hozzátette: az EU ragaszko-
dik ahhoz, hogy a vállalatok átláthatóan 
kommunikáljanak a szállítási késések 
okaival kapcsolatban. Közölte azt is, 
amikor a Pfi zer tudatta, hogy késés vár-
ható, az EU-nak – kemény tárgyalási ál-
láspontot képviselve – sikerült a késések 
időtartamát csökkenteni. „Keményen az 
asztalra csaptunk, így elértük, hogy több 
hét várakozási idő helyett csak a szállítás 
lassulása várható” – mondta.

Az Európai Uniót januárban sok bírálat 
érte, mert messze elmaradt a várakozások-
tól a leszállított oltóanyagok mennyisége. 
Az unió mintegy 2,5 milliárd euró értékű 
előzetes kötelezettségvállalási szerződést 
kötött csaknem 2,3 milliárd adag potenci-
álisan hatékony vakcinára hat oltóanyagy-
gyártóval. A szerződésekben az árazásra, 
a szállítási és egyéb kulcsfontosságú felté-
telekre vonatkozó részleteket titkosították. 
A Pfi zer–BioNTech a vakcinamennyiség 
csökkentését azzal indokolta, hogy bizo-
nyos technikai folyamatokat kell végrehaj-
tania a gyártási kapacitás növelése érde-
kében, de a jövő héten visszaáll az eredeti 
ütem, és márciusban leszállítják azt a vak-
cinamennyiséget, amiben eredetileg meg-
egyeztek. Piotr Müller lengyel kormány-
szóvivő bejelentette: Varsó jogi lépéseket 
vesz fontolóra, amennyiben a Pfi zer nem 
pótolja az első negyedév folyamán a jelen-
leg csökkentett szállítmányait. Eközben az 
AstraZeneca gyártási gondok miatt 60 szá-

zalékkal, 31 millió adagra csökkenti az első 
negyedévben az EU-nak szánt vakcina-
szállítmányokat; a brit gyógyszergyár már-
cius végéig mintegy 80 millió adag védőol-
tást tervezett szállítani a 27 tagországnak. 
Egy nevének elhallgatását kérő, a tárgya-
lásokban részt vevő uniós illetékes szerint 
a cég korábban több mint 80 millió adag 
szállítását ígérte a második negyedévben, 
de most nem tudott szállítási célkitűzése-
ket megadni az április–júniusi időszakra a 
gyártással összefüggő problémák miatt. Az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) janu-
ár 29-én dönt az AstraZeneca és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett vakcina engedé-
lyezési kérelme kapcsán.

Miközben Romániában egyelőre sokan 
próbálnak időpontot foglalni, hogy beol-
tassák magukat a koronavírus ellen (egyet-
len nap leforgása alatt 300 ezren foglaltak 
időpontot a március 1–20. időszakra), a 
tervezett vakcinamennyiség késlekedése a 
hazai oltási folyamatot is hátráltatja. Vale-

riu Gheorghiţă, az oltási kampány koordi-
nátora szerint jelenleg nagyobb a keres-
let, mint amennyi vakcina rendelkezésre 
áll, ráadásul február első két hete „bonyo-
lult” lesz ebből a szempontból. Ezen a hé-
ten 180 ezer ampulla érkezik az országba, 
míg jelenleg 130 ezer dózis van készleten, 
viszont február 8-áig félmillió személy-
nek van időpontja oltásra, rajtuk kívül 
vannak még, akiknek ugyanebben az 
időszakban kell megkapniuk a második, 
emlékeztető oltást. „Február első hetének 
a végén gyakorlatilag nullában leszünk” 
– jegyezte meg Gheorghiţă. A koordinátor 
szerint ha jóváhagyják az AstraZeneca 
vakcináját, nőni fog az országba érkező 
oltóanyag-mennyiség. „A Modernával 3,5 
millió vakcinára van szerződésünk, az 
AstraZenecával nagyjából 12 millióra, a 
Pfi zerrel több mint 20 millióra. Ez meg is 
haladja a célkitűzésünket, hogy szeptem-
berig beoltsunk 10,4 millió embert” – fej-
tette ki a katonaorvos.
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A beoltása után elhunyt egy bákói nő

Csökkent az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániában, 
az elmúlt 24 óra alatt 1816 fertőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 
711 010 – közölte tegnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Ezt megelőzően 
szombaton 2719-cel, pénteken 2699-cel, csütörtökön 2878-cal emelkedett az újon-
nan azonosított betegek száma. Ezúttal 10 916 PCR-tesztet és 3586 antigéntesztet 
végeztek. Az ország területén 54-gyel több elhalálozást jegyeztek, intenzív osztá-
lyon 1020 személyt kezelnek (az eddigi rekord 1299). Pénteken elhunyt egy 73 éves 
nő Bákó megyében, aki több krónikus betegségben is szenvedett, és aki a halála 
napján kapta meg a koronavírus elleni oltást. A Covid-19 elleni oltással kapcsolatos 
tevékenységeket koordináló országos bizottság szerint azonban nincs összefüggés 
a haláleset és a vakcina beadása között, véletlen egybeesésről van szó.
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JOGI LÉPÉSEKKEL FENYEGETI A GYÁRTÓKAT AZ EU, ROMÁNIÁBAN NAGYOBB AZ IGÉNY, MINT AZ ELLÁTÁS

Kevés a vakcina, akadozik a beoltás

Egyre több európai ország panaszkodik a vakcinaellátás terén felmerülő gondokra

 » RÖVIDEN

Joghurttal öntötték le 
a jászvásári elöljárót
Joghurttal öntötte le egy tüntető Mihai 
Chirică jászvásári (Iași) polgármestert a 
román fejedelemségek, Havasalföld és 
Moldva egyesülésének 162. évfordulója 
tiszteletére rendezett tegnapi ünnep-
ségen. A román „kis egyesülés” egyik 
fontos helyszínének számító moldvai 
városban az évforduló megünneplése 
mellett tüntetést is szerveztek, amelynek 
résztvevői a Moldvát és Erdélyt össze-
kötő autópálya mielőbbi megépítését 
sürgették. Az egyik demonstráló ekkor 
joghurtot spriccelt a polgármesterre. 
Chirică úgy vélte, ez a megnyilvánulás 
általában tükrözi a román állampolgárok 
politikusokkal szembeni elégedetlensé-
gét. Cătălin Drulă közlekedési miniszter 
évfordulós ünnepi üzenetében arra 
hívta fel a fi gyelmet, a 162 évvel ezelőtt 
létrejött egyesülés óta még ma sincsenek 
összekötve Románia történelmi régiói 
autópályával és korszerű vasútvonallal.

Egyre több állam, 
légitársaság kéri a tesztelést
Csak azok az európai polgárok léphetnek 
be Franciaország területére tegnaptól, 
akik 72 óránál nem régebbi, negatív 
koronavírusteszttel rendelkeznek. Ezen 
túlmenően minden 11 évesnél idősebb 
személynek, aki az európai országok 
valamelyikéből légi vagy tengeri úton 
érkezik, saját felelősségre írt nyilatko-
zatot kell bemutatnia a fedélzetre lépés 
előtt, amelyben vállalja, hogy a Francia-
országba való megérkezésekor 7 napra 
elkülönülésbe vonul. Az intézkedés 
nem vonatkozik a közúton vagy vasúton 
érkező utasokra, határ menti ingázókra 
és szállítókra. Szombattól csak negatív 
antigénteszt-eredménnyel szállhatnak 
fel az utasok a Tarom Bukarest–Amsz-
terdam-járatára. A holland hatóságok 
döntése értelmében mindenkinek, aki 
Amszterdamba utazik, negatív tesztered-
ményt kell felmutatnia, és a beszállás 
előtt legtöbb négy órával elvégzett tesz-
teket fogadják el. 72 órásnál nem régebbi 
SARS-CoV-2 tesztet kell bemutatnia min-
den olyan személynek, aki légi úton érke-
zik az Egyesült Államokba. Az intézkedés 
január 26-án lép érvénybe, az amerikai 
hatóságok a molekuláris és az antigén-
tesztet is elfogadják. Az USA szövetségi 
hatóságai javasolják, hogy az országba 
beutazó személyek az érkezés után 3–5 
nap elteltével végeztessenek tesztet, és 
a megérkezés után 7 napig maradjanak 
elkülönülésben a lakóhelyükön.

Kiújult a pápa isiásza
Ferenc pápa kiújult isiásza miatt ismét 
lemondta több szertartás vezetését és 
egyéb nyilvános programjait, amelyeken 
részt vett volna a következő napokban 
– jelentette be Matteo Bruni vatikáni 
szóvivő szombaton közleményben. 
Három héten belül ez a második eset, 
hogy a katolikus egyházfőnek fájdalmai 
miatt rövid határidőre le kell mondania 
misék bemutatását, imádságok vezeté-
sét, találkozókat. Ferenc szombaton még 
elmondta az úrangyala imádságot és 
áldást az Apostoli Palota könyvtárából, 
ahogy ezt tervezték, tegnap viszont már 
nem tudta bemutatni a szokásos misét a 
Szent Péter-bazilikában, este pedig vezet-
ni az imahetet lezáró imádságot a Szent 
Pál-bazilikában. Ma az eredeti tervvel 
ellentétben nem találkozik a Szentszék-
hez akkreditált diplomatákkal, ezt az 
eseményt máskor tartják meg. A pápa 
időnként kiújuló isiásza miatt felvetődik 
a kérdés, teljesíteni tudja-e a március 3-a 
és 8-a közé tervezett iraki apostoli útját.

 » R. SZ.

Folt esett a hazai nyomozó hatóságok be-
csületén, miután egy magas beosztású 

rendőrt, valamint négy ügyészt tetten értek 
a hétvégén Bukarestben, amint egy neves 
étterem beltéri helyiségében fogyasztanak. 
A szabályszegésre egy péntek esti rendőrsé-
gi razzia során derült fény, amikor összesen 
27 vendégre bukkantak a Hanul lui Ma-
nuc vendéglőben, holott ez a járványügyi 

rendelkezések szerint tilos. (A fertőzések 
csökkenése következtében a fővárosban 
mától enyhítenek a korlátozásokon, és ki-
nyithatnak a vendéglők, de csak kevesebb 
mint harmadannyi vendéget fogadhatnak, 
mint a férőhelyeik száma). Ráadásul köztük 
volt Radu Gavriș, a bukaresti rendőr-főka-
pitányság helyettes parancsnoka és négy 
közvádló. Lucian Bode belügyminiszter le-
szögezte: függetlenül attól, hogy ki követte 
el, nem tolerál semmiféle törvénysértést az 

intézmény kötelékeiben. A bukaresti tör-
vényszéki ügyészség ugyanakkor kifogásol-
ta, hogy a történtekről készült videófelvéte-
leket „szelektíven” tették közzé, leszögezve: 
a négy ügyész és a főrendőr nem a többi 
vendéggel közösen „bulizott” a vendéglő-
ben. Cristian Ghica, Bukarest történelmi 
városrészének rendőrkapitánya eközben azt 
fi rtatta, hogy mely titkosszolgálat vagy ható-
ság rendelte meg és hajtotta végre az érintet-
tek megfi gyelését.

Főrendőr, ügyészek szegtek szabályt Bukarestben




