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Németországban is a brit vírus lesz domináns

Németországban is meghatározóvá válik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) először 
Nagy-Britanniában azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb változata (B.1.1.7) a szö-
vetségi kormány kancelláriaminisztere szerint. Helge Braun az ARD országos köztelevízió 
vasárnap késő esti politikai vitaműsorában elmondta, hogy az új mutáció egyre inkább 
terjed az országban. Több kórházban is ez a változat okozott járványkitörést – mutatott 
rá, felidézve, hogy a hétvégén teljes egészében karantén alá kellett helyezni egy berlini 
klinikát, mert egyszerre 14 fertőződést regisztráltak. Mint mondta, több más országhoz 
hasonlóan Németországban is a B.1.1.7 lesz a meghatározó vírusváltozat, ami „gondokat 
okoz” majd, még nehezebbé teszi a járványügyi védekezést. A kancellár, Angela Merkel 
legfőbb bizalmasai között számontartott kereszténydemokrata (CDU) politikus – aki vég-
zettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai 
és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott – hangsúlyozta: 
teljesen biztos abban, hogy ez a folyamat megy végbe a következő hetekben.

1600 alatt az új esetek száma

A már megszokott módon alacsony szá-
mú vasárnapi teszt miatt – 9119 mintát 
vizsgáltak meg, ebből 3198 antigénteszt 
– ismét kevés új koronavírus-fertőzöttről 
érkezett jelentés: 1551 új esetet regiszt-
ráltak, ami 17,01 százalékos arány. Ezzel 
az igazolt fertőzések száma 712 561. A 
gyógyultak száma 1750 fővel 654 875-re 
nőtt, miközben a kór szövődményei-
ben újabb 65 ember halt meg – ebből 
62-en krónikus betegek voltak –, így az 
elhunytak száma 17 841. A kórházakban 
8018 fertőzöttet ápoltak, közülük 1017-et 
intenzív osztályon. A legfertőzöttebb 
továbbra is Temes és Kolozs megye, 
mindkettőben 3 ezrelék fölötti az arány.
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Kötelessége teljesítésére szólította
az AstraZenecát az EB elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke tegnap telefonbeszélgetés 
keretében felszólította az AstraZeneca 
oltóanyaggyártó vállalat vezérigazga-
tóját az Unióval kötött szerződésekben 
foglaltak teljesítésére és a koronavírus 
elleni vakcina kiszállításának felgyorsí-
tására – jelentette be a testület illetékes 
szóvivője. A brit–svéd érdekeltségű 
vállalat pénteken jelentette be, hogy 
gyártási gondok miatt 60 százalékkal, 
31 millió adagra csökkenti az első 
negyedévben az Európai Uniónak szánt 
oltóanyag-ellátmányt.

Újabb függetlenségi népszavazásról
szóló tervezet Skóciában
Újabb függetlenségi népszavazásról 
szóló tervezetet terjesztett elő vasárnap 
a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti 
Párt (SNP). A dokumentum szerint ha a 
májusi skóciai parlamenti választás után 
ismét az SNP alakíthat kormányt, Skócia 
újból kérni fogja a brit kormányt arra, 
hogy ruházza át a skót parlamentre a füg-
getlenségi referendumról szóló törvény 
megalkotásának kizárólagos hatáskörét. 
Az SNP szerint a párt újabb választási 
győzelme esetén a brit kormánynak nem 
lenne morális és demokratikus jogalapja 
arra, hogy e kérést ismét megtagadja.

Moszkva: Amerika beavatkozik
az orosz belügyekbe
Oroszország a belügyeibe való közvet-
len beavatkozásnak tekinti a moszkvai 
amerikai nagykövetségnek a „zavar-
gásokkal” kapcsolatban megjelent 
közleményeit – közölte tegnap Marija 
Zaharova orosz külügyi szóvivő, az 
Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki 
politikus támogatására országszerte 
szervezett szombati tüntetésekre utalva. 
Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyet-
tes tiltakozását fejezte ki John Sullivan 
amerikai nagykövetnek az Oroszor-
szágban jóváhagyás nélkül megtartott 
tüntetésekről elhangzott washingtoni 
kijelentések miatt. Zaharova szerint 
az amerikai misszióvezető fi gyelmét 
a moszkvai külügyi tárcánál felhívták 
arra, hogy a követségi közleményekben 
be kell tartani a diplomáciai normákat. 
Eközben Josep Borell, az Európai Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselője 
tegnap aggasztónak nevezte az arról 
szóló híreket, hogy több mint háromezer 
embert vettek őrizetbe Oroszországban 
a hétvégén az Alekszej Navalnij támo-
gatására tartott tüntetések nyomán. Az 
európai uniós országok külügyminisz-
tereinek brüsszeli találkozójára érkezve 
hangsúlyozta, hogy mélyrehatóan 
foglalkoznak az oroszországi esemé-
nyekkel.

Macronnal egyeztetett Biden
Emmanuel Macron francia elnökkel 
egyeztetett elsőként az EU tagállamai-
nak vezetői közül telefonon Joe Biden 
amerikai elnök a beiktatása óta – közölte 
a francia elnöki hivatal vasárnap éjjel. 
Az Élysée-palota hangsúlyozza, hogy 
a két államfő között nagy a vélemény-
egyezés sok jelentős kérdésben, így 
a klímaváltozás elleni harcban és az 
koronavírus-járvány elleni együttműkö-
désben az Egészségügyi Világszervezeten 
(WHO) keresztül. A francia elnöki hivatal 
kitért arra, hogy Biden és Macron kész 
együttműködni a közel-keleti béke és az 
iráni atomprogram ügyében is. Macron 
környezetéből úgy nyilatkoztak, hogy a 
két elnök mintegy egy órát beszélt egy-
mással angol nyelven. 

TOVÁBBRA IS NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS A KORONAVÍRUS ELLENI VAKCINA IRÁNT ROMÁNIÁBAN

Hatóságok: jól halad a kampány

Járványos düh. Hollandiában több helyszínen is eldurvultak az utcai tüntetések

Folyamatos az érdeklődés a korona-
vírus elleni oltás iránt, így – annak 
ellenére, hogy az EU-s szállítmányok 
nem a megfelelő ütemben érkeztek 
– Romániában jól halad az oltás az 
illetékesek szerint.
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M iközben az illetékesek szerint 
Románia a vakcinák szállítása 
körüli bonyodalmak ellenére 

jól áll a koronavírus elleni védőoltások 
beadása terén, nem lanyhul az érdeklő-
dés a kór elleni oltás iránt: immár több 
mint 850 ezren iratkoztak fel a vakciná-
ra az ezt szolgáló kormányzati portálon 
keresztül. Az oltást koordináló testület 
közlése szerint tegnap reggelig 857 479-
en foglaltak időpontot a múlt pénteken 
elindult második oltási fázisban érintet-
tek közül. Közülük 351 977-en 65 év fö-
lötti idős személyek, 193 557-en krónikus 
betegek, 311 945-en pedig a kulcsfontos-
ságú ágazatok dolgozói.

Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az 
oltási kampány koordinátora még vasár-
nap este arról beszélt: továbbra is lehet 
márciusra időpontot foglalni, azonban 

természetesen csupán a rendelkezésre 
álló vakcinák függvényében. Raed Ara-
fat katasztrófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár eközben kijelentette: Romá-
nia jól áll, az oltási kampány jól halad, 
csupán az oltóanyagok mennyisége szab 
határt. Rámutatott: ennek ellenére is si-
került beoltani a lakosság két százalékát, 
ami európai összehasonlításban jó arány. 
Vasárnap Florin Cîţu miniszterelnök is 
arról értekezett közösségi oldalán, hogy 
az országban az adott körülmények kö-
zött jó ütemben halad az emberek immu-
nizálása, így elérhető a célkitűzés, hogy 
szeptemberre 10,4 millió ember megkap-
ja az oltást.

Egyébként egy statisztika szerint ameny-
nyiben nem sikerül felgyorsítani az oltási 
kampány ritmusát, idén nem teljesíthető 
az a célkitűzés, hogy az Európai Unió tag-
államai nyár végéig beoltsák a lakosságuk 
70 százalékát. Mint ismeretes, az Európai 
Bizottság (EB) múlt héten tűzte ki ezt a 
célt. Ugyanakkor a jelenlegi ritmusban 
Románia csupán 2022 decemberére érné 
el ezt az arányt – míg ahhoz, hogy szep-
temberre sikerüljön elérni a nyájimmuni-
tást biztosító 70 százalékos átoltottságot, 
a jelenlegi, napi nagyjából 30 000 helyett 
naponta 89 429 embert kellene beoltani. 

Amúgy ezzel Románia még a jobban telje-
sítő országok közé tartozik, míg az EU-ból 
frissen távozott Egyesült Királyság már 
augusztusra elérheti a 70 százalékos átol-
tottságot. Amúgy tegnap érkezett meg az 
országba a Pfi zer-BioNTech által kifejlesz-
tett koronavírus elleni védőoltás hatodik 
szállítmánya. Összesen 92 430 dózis érke-
zett, de ma újabb, hasonló nagyságrendű 
szállítmányt várnak.
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Több országban is zavargások törtek ki a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások 

miatt. Hollandiában országszerte zavargá-
sok törtek ki vasárnap a koronavírus-járvány 
terjedése ellen bevezetett kijárási tilalom mi-
att, több mint 200 embert vettek őrizetbe a 
hatóságok. A rendzavarás Amszterdamban 
és Eindhovenben kezdődött, ahol tüntető 
csoportok gyűltek össze annak ellenére, 
hogy mindenfajta csoportos gyülekezést be-
tiltottak a hatóságok. A rendőrség vízágyú-
kat, lovas rohamosztagot, rendőrkutyákat 
és könnygázt is bevetett a tiltakozók ellen.  
A holland televíziócsatornák arról számol-
tak be, hogy Eindhovenben fi atalokból álló 
bandák tüzeket gyújtottak, és üzleteket fosz-
tottak ki. Más városokban is este 9 óra körül 
– a kijárási tilalom kezdetekor – zavargók 
támadtak a rendőrökre, és kővel dobálták a 
kórházakat. Több fi atalt huliganizmus vád-
jával állítottak elő a hatóságok. Szombaton, 
a kijárási tilalom első estéjén, a rendbontók 
egy csoportja felgyújtotta a közép-hollan-
diai Urk kisváros szabadtéri koronavírus-
teszt-központját, míg a dél-hollandiai Stein-
ben is összetűzésbe torkollott egy százfős 
illegális rendezvény feloszlatása.

Mindeközben Izraelben tegnapra virradó-
ra felgyújtottak egy autóbuszt a zárlat ellen 
tiltakozó ultraortodoxok a második napja 
tartó zavargásokban a Tel-Aviv melletti Bné 
Brak ultraortodox városban. A tiltakozók 
először kövekkel dobálták meg az autóbuszt, 
könnyebben megsebesítve az arab sofőrt, 
majd leszállítása után betörték a jármű ab-
lakait, és felgyújtották a járművet. A tűzben 
megolvadtak a közeli villanyvezetékek, és 
evakuálni kellett a közeli házban élőket. Az 
ultraortodoxok Jeruzsálemben egy villamos-
megállóban törtek-zúztak, és betörték egy 
szerelvény ablakait, valamint megrongálták 
a jegyvásárló automatákat. A zavargás részt-
vevői kövekkel dobálták a lakónegyedük, a 
Mea searim egyik kereszteződésében elha-

ladó autókat, szemeteskukákat gyújtogattak 
fel, és elzárták az utakat. A zavargások múlt 
csütörtökön kezdődtek, amikor a rendőrség 
megpróbált erővel érvényt szerezni több ult-
raortodox településen és lakónegyedben a 
január eleje óta tartó országos karantén ren-

delkezéseinek, amelyek gyülekezési tilalmat 
és az iskolák bezárását írják elő. Több szél-
sőségesen vallásos irányzat nem hajlandó 
bezárni oktatási intézményeit, noha éppen 
ezeken a helyeken a legmagasabb a korona-
vírussal fertőzöttek aránya Izraelben.

Zavargások több országban a kijárási tilalom miatt




