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Megnyugtatónak tűnik az ameri-
kai Egészségfelmérési és -érté-
kelési Intézet (IHME) prognózisa 
az elkövetkező hónapokat illető-
en: számításaik szerint fokoza-
tosan tovább csökken majd a 
napi halálesetek, új fertőzések, 
valamint a kórházban ápolt 
betegek száma Romániában.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

R omániában egyre inkább csilla-
podik a járvány az elkövetkező 
hónapokban – derül ki az ame-

rikai Egészségfelmérési és -értékelési 
Intézet (IHME) előrejelzéséből. Mint 
közölték, számításaik szerint május 
első napjaira 20 alá csökken Románi-
ában a koronavírushoz köthető napi 
halálesetek száma, az igazolt és azo-
nosítatlan fertőzöttek száma pedig 
2000 alá, de a fegyelmezett maszk-
viselés és a hatékony oltáskampány 
ezt még meg is felezheti. A model-
lezés szerint leszállóágban van már 
a járvány második hulláma az or-
szágban. A globális egészségügyi 
statisztikák feldolgozásában, illetve 
a hatásvizsgálatok terén az egyik le-
gelismertebbnek tartott, a washing-
toni egyetemen működő intézet már 
korábban is pontosan jósolta meg 
a járvány alakulását Románia ese-
tében is. Október elején az intézet 
járványprognózisában az szerepelt, 
hogy aznap 45 Covid-halálesetet je-
gyeztek fel, 1591 új igazolt fertőzést, 
súlyos lefolyású koronavírus-fertő-
zés miatt pedig 592-en feküdtek in-
tenzív terápiás osztályon, és mind-
addig 5048-an vesztették életüket 
koronavírus-fertőzés szövődménye-
iben. Olvasóink közül sokan hitet-
lenkedve fogadták akkor az IHME 

által előrejelzett, ijesztő prognózist 
lapunkban: „decemberre a halál-
esetek száma meghaladhatja a napi 
200-at, a járvány összes áldozatának  
száma pedig túllépheti a 15 ezret év 
végére”. Az egészségügyi statisztikák 
alapján készült matematikai model-
lezés azonban pontosnak bizonyult.

A maszkviselés
a leghatékonyabb
Jó hír, hogy az IHME járványmodell-
je az elkövetkező hónapokat illetően 
már kevésbé nyugtalanító: az intézet 
számításai szerint fokozatosan tovább 
csökken majd a napi halálesetek, új 
fertőzések, valamint a kórházban 
ápolt betegek száma egyaránt. Érde-
kes, hogy miközben a járványgörbe 
felívelésének a mértéke – az akkori 
modell szerint – még nagymérték-
ben függött az óvintézkedések szigo-

rúságától, addig a leszállóágban ez 
már nem jelentős tényező. Az intézet 
számításai szerint ugyanis a korláto-
zások enyhítése esetén sem változna 
a napi új fertőzések száma, azaz nem 
lenne magasabb, mint amennyi a je-
lenlegi tendenciák alapján várható. 
A prognózis rávilágít arra is, hogy az 
oltáskampány ellenére még egy ide-
ig – március végéig – a fegyelmezett 
maszkviselés lesz a leghatékonyabb 
eszköz a járvány visszaszorítására. 
Erre az a magyarázat, hogy még hó-
napokba telik, amíg a lakosság átol-
tottsága olyan mértékűre nő, hogy az 
jelentősen fékezheti a megbetegedé-
sek számát. Az intézet számításai sze-
rint ha a jelenlegi tendenciák folyta-
tódnak, február utolsó napjára 6200 
körülire csökken majd országszerte 
az igazolt és azonosítatlan napi új fer-
tőzések együttes száma. Ha gyors és 
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Előrejelzések szerint visszavonulhat a járvány

Az oltáskampányon kívül a maszkviselés a leghatékonyabb eszköz a járvány visszaszorítására

FO
TÓ

: 
PI

NT
I A

TT
IL

A

hatékony lesz az oltáskampány, ak-
kor ez a szám 5800 alá csökkenhet, 
fegyelmezett maszkviselés esetén 
viszont 4800-nál is kevesebbre. Az 
IHME számításai szerint május else-
jére 1700-nál valamivel kevesebbre 
csökken az igazolt és azonosítatlan 
napi fertőzések száma, a hatékony 
oltáskampány viszont ezt majdnem 
1000-re csökkentheti, a fegyelme-
zett maszkviselés pedig ezer alá.

Fokozatosan csökken
a nyomás a kórházakban
A fentebb vázolt forgatókönyvek 
érvényesülnek majd a Covid-halál-
esetek napi számát illetően is már-
cius végéig, azt követően viszont – a 
prognózis szerint – a hatékony ol-
táskampány valamivel nagyobb ha-
tással lesz a halálesetek számának 
a csökkentésére, mint a hatékony 
maszkviselés. A hatásvizsgálat ki-
mutatta: a jelenlegi tendenciák ér-
vényesülése, illetve lazítások esetén 
egyaránt ötven fölött lesz a napi 
halálesetek száma február végén, 
akkor még az átoltottság is alig 
lesz hatással erre az adatra. Ha vi-
szont a lakosság hordja a maszkot, 
akkor ötven alá csökkenhet a napi 
halálesetek száma a tél utolsó nap-
jára. A különböző forgatókönyvek 
érvényesülésétől függően március 
végére 29 és 41 között alakul majd a 
Covid-halálesetek száma naponta, 
április végére pedig 11 és 19 közötti-
re csökken. Fokozatosan csökken 
majd a kórházi ellátásra szoruló 
koronavírusos betegek száma is az 
elkövetkező hónapokban. Az inté-
zet számításai szerint április végén 
országszerte már kevesebb mint 130 
koronavírus beteg szorul majd léle-
geztetőgépre, de az intenzív osztá-
lyok Covid-részlegein sem lesznek 
többen 260-nál.

 » A globális 
egészségügyi 
statisztikák 
feldolgozásá-
ban, illetve a 
hatásvizs gálatok 
terén az egyik le-
gelismertebbnek 
tartott, washing-
toni egyetemen 
működő intézet 
már korábban is 
pontosan jósolta 
meg a járvány 
alakulását Romá-
nia esetében is.

Összesen harminc házkutatást 
tartott a rendőrség tegnap öt me-

gyében olyan személyeknél, akiket 
erdészeti törvénysértéssel: illegális 
fakivágással és faanyag-értékesítéssel 
gyanúsítanak. A harminc házkutatás 
közül húszat Maros megyében tartot-
tak, hatot Tulcea megyében, kettőt 
Konstanca megyében, illetve egyet-
egyet Bihar és Suceava megyében – 

tájékoztatott a részletekről a Maros 
megyei rendőr-főkapitányság sajtóosz-
tálya. Ezzel egy időben ellenőrzéseket 
tartanak tíz olyan faanyaglerakatnál, 
amelyek a tettek elkövetésével gyanú-
sítható személyekhez tartoznak. Az 
összehangolt akciót a Maros megyei 
rendőr-főkapitányság vezeti a Maros 
megyei törvényszéki ügyészség koor-
dinálásával, a közrendészeti igazga-

tóság erdővédelmi és halvédelmi szol-
gálata, illetve a Duna-deltai, Tulcea, 
Konstanca és Bihar és Suceava megyei 
rendőr-főkapitányság pedig támogat-
ja. Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter szerint 
az illegális fakitermelés megfékezhető 
a faanyag útjának nyomon követését 
biztosító rendszer segítségével. A tár-
cavezető lapunk kérdésére a napokban 

elmondta, az új verzió kidolgozása he-
tek óta prioritást élvez, és január 31-én 
várhatóan élesben is elindul. Szerinte 
meg kell akadályozni, hogy az illegális 
famennyiség bekerüljön a „fehérkeres-
kedelembe”, vagyis hogy értékesíteni 
lehessen, ezáltal ugyanis elejét lehet 
venni a kitermelésnek is, mert már 
nem lehet a rönköt deszkává alakítva 
pénzzé tenni. (Hajnal Csilla)

Illegális fakivágással gyanúsított személyeknél tartottak házkutatást

 » Ellenőrzése-
ket tartanak olyan 
faanyagleraka-
toknál, amelyek a 
tettek elkövetésé-
vel gyanúsítható 
személyekhez 
tartoznak. 




