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Ismét 3000 alatt az új fertőzések száma

Ismét 3000 alá esett az egy nap alatt kiszűrt koronavírusos fertőzések száma, miközben 
az intenzív osztályon ápoltak száma is csökkent: a csütörtöki adatok szerint 31 294 teszt-
ből 2901 lett pozitív, ami 9,2 százalékos arány. Ezzel 721 513-ra nőtt az igazolt fertőzöttek 
száma. A gyógyultak száma 3601 fővel 666 001-re nőtt. Elhunyt a kór szövődményeiben 
újabb 90 fertőzött – közülük 87-en krónikus betegek voltak –, így az elhunytak száma 
már 18 105. A kórházakban 7687 fertőzöttet ápoltak, közülük 989-et intenzív osztályon. 
Eközben Andreea Moldovan egészségügyi államtitkár arról beszélt: várhatóan hamaro-
san módosul a fertőzöttségi arány kiszámításának módja. Ennek értelmében a települé-
sek fertőzöttségi rátájába beszámítják a gócpontokat is. Ez ahhoz vezethet, hogy mester-
ségesen „felfújják” a számadatokat, így szigorúbb korlátozások vezethetők be.

Folytatódó vita az AstraZeneca-szérum miatt

Kiosztották az első bírságot, a kor-
mánykoalíción belül pedig bírálatok 
érték az egészségügyi minisztert, 
amiért előfordulhatott, hogy egyesek 
soron kívül, jogosulatlanul kapták 
meg a vakcinát.

 » BALOGH LEVENTE

M áris megszületett az első szankció 
egy olyan oltóközpont vezetője 
ellen, ahol olyan személyeket is 

beoltottak a koronavírus elleni oltási kam-
pány második körében, akik csak a har-
madik fázisban lettek volna jogosultak a 
vakcinára. A tisztiorvosi szolgálat az ellen-
őrzés nyomán 5000 lejes bírságot rótt ki a 
Suceava megyei Rădăuți városában létre-
hozott oltópont koordinátorára, miután 
kiderült: 563 olyan személyt is beoltottak, 
aki még nem jogosult az oltásra.

Az egészségügyi tárca csütörtöki közle-
ménye szerint az ellenőrök azt konstatál-
ták, hogy az oltásra jelentkező személyeket 
nem ellenőrizték sem a számítógépes adat-
bázisban, sem az aznapra oltásra előjegy-
zett személyek listáján. Azt is megállapí-
tották, hogy az oltópontot nem bővítették 
ki oly módon, hogy problémamentesen ki 
tudja szolgálni a második fázisban érkező 
oltandókat. Sajtóértesülések szerint Ilfov 
megyében is vizsgálatot rendeltek el an-
nak gyanújával, hogy sokan soron kívül, 
jogosultság nélkül jutottak oltáshoz.

Mint megírtuk, Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszter szerdán jelentette be, 
hogy az oltási folyamat során rendelle-
nességekre derült fény, többek között arra, 
hogy a beoltottak mintegy 30 százaléka 
nem az erre létrehozott kormányzati hon-
lapon keresztül jelentkezett be az oltásra.

Számonkéri a koalíciós partner
a minisztert
Az ügy konfl iktust váltott ki a kormány-
koalíción belül. Florin Roman, a kormány 
fő erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
képviselője csütörtökön közleményben 
szólította fel az USR–PLUS által a kor-
mányba delegált egészségügyi minisztert, 
hogy nevezze meg, kik jutottak soron kívül 
oltáshoz. A képviselő elfogadhatatlannak 
nevezte, hogy az idős, beteg vagy fogya-
tékos emberek oltás nélkül maradjanak a 
protekciósok miatt. „A szónoklatok nem 

oldják meg az oltási folyamat hiányossá-
gait” – szögezte le Roman.

Mint megírtuk, Voiculescu arról is be-
szélt: több mint 1300 olyan személy sze-
repel beoltottként a nyilvántartásban, aki 
elvileg csak a harmadik oltási fázisban len-
ne jogosult az oltásra.

Modernával is oltják
az átidőzítetteket
Eközben csütörtöktől hatályba lépett, és 
már alkalmazzák azt a rendeletet, amely-
nek értelmében a koronavírus elleni oltó-
anyag hiánya miatt tíz nappal halasztják 
egyes, az oltási kampány második fázisá-
ban érintett személyek beoltásának idő-
pontját. Mint arról beszámoltunk, több 
mint 35 ezer, január 28. és február 11. kö-
zötti időszakra regisztrált, kulcsfontos-
ságú intézményekben dolgozó személy 
oltásának dátumát időzítik át. A 65 évnél 

idősebb személyek és a krónikus betegek 
ugyanakkor az eredetileg lefoglalt idő-
pontban kapják meg a vakcinát.

Az oltási folyamat koordinálásáért fele-
lős testület közölte, az érintettek oltása az 
eddig használt Pfi zer–BionTech-oltás mel-
lett a Moderna gyógyszergyártó terméké-
vel is történik – utóbbi abban különbözik 
az előzőtől, hogy nem 21, hanem 28 nappal 
az első után kell beadni a második, úgyne-
vezett emlékeztető oltást. A Modernát feb-
ruár elsejétől alkalmazzák majd. Ha tehát 
az időpont eltolása által érintett személyek 
közül valakinek eredetileg január 28-ára 
szólt a foglalása, az február 8-án kapja 
meg az első oltást. Az intézkedés össze-
sen 35 304 személyt érint. A számítógépes 
rendszer automatikusan átidőzíti az érin-
tettek időpontjait, ugyanazon oltóközpon-
tokba és ugyanazon órára. Az érintetteket 
SMS-ben és e-mailben is értesítik.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagy-Britannia nem hajlandó lemonda-
ni azon koronavírus elleni oltásokról, 

amelyek megvásárlásáról az AstraZeneca 
gyógyszergyártóval állapodott meg – jelen-
tette be Michael Gove, a brit kormány mun-
káját összefogó kabinetiroda miniszteri 
rangú vezetője csütörtökön. Gove annak 
kapcsán nyilvánított véleményt, hogy az 
Európai Bizottság felszólította a gyártót: ne 
a brit megrendelést tekintse prioritásnak, 
hanem teljesítse az Európai Bizottsággal 
megkötött szerződésben vállalt kötelezett-
ségeit. „Biztosítanunk kell, hogy azt az ol-
tóanyag-mennyiséget, amelyet az Egyesült 
Királyság megvásárolt és kifi zetett, le is 
szállítják” – szögezte le a miniszter. Arra a 
többször is föltett kérdésre, hogy ezt azt je-
lenti-e: a brit kormány megakadályozza-e, 

hogy az AstraZeneca átirányítsa az EU-nak 
a brit szállítmányok egy részét, megismé-
telte: a legfontosabb az, hogy az Egyesült 
Királyság megkapja amit megrendelt, a terv 
szerint, időben. Mindez annak kapcsán 
hangzott el, hogy Sztella Kiriákidisz, az 
uniós testület egészségügyért felelős tagja 
az AstraZeneca vakcinagyártó vállalat oltó-
anyaggyártási és -szállítási nehézségeivel 
kapcsolatban szerdán este kijelentette: az 
EB megvédi a koronavírus elleni oltóanya-
got gyártókkal kötött befektetési megálla-
podásokban rögzített érdekeit és az euró-
pai adófi zetők pénzét. A biztos elmondta, 
hogy testülete még mindig nem kapott a 
vállalattól kielégítő magyarázatot arra, 
miért késik a vakcina kiszállítása. Hangsú-
lyozta: az AstraZenecávál kötött szerződés 
előírja, hogy a cégnek négy üzemből kell 
az oltóanyagot kiszállítania, ebből kettő 

Nagy-Britanniában van, két másik pedig 
Belgiumban. Brüsszel nem fogadja el az 
AstraZeneca vezérigazgatójának, Pascal 
Soriot-nak a magyarázatát, miszerint a brit 
üzemekben termelt vakcinákat az Egyesült 
Királyság lakosainak tartják fenn annak a 
megállapodásnak az értelmében, amelyet 
a cég a brit vezetéssel kötött három hónap-
pal az uniós szerződések aláírása előtt. A 
hatóságok egyébként ellenőrzést hajtot-
tak végre a cég egyik belgiumi gyárában, 
ahonnan a gyanú szerint Nagy-Britanniá-
ba „térítettek el” oltásszállítmányokat. Az 
Európai Gyógyszerügynökség várhatóan 
pénteken döntést hoz az AstraZeneca és 
az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni ké-
szítményének uniós alkalmazhatóságára 
vonatkozó ajánlásáról. Az EB augusztus 
végén kötött szerződést a céggel 300 millió 
adag oltóanyag beszerzéséről. 

Hiánygazdaság. Van, aki soron kívül hozzájutott, mások késve kapják meg az oltást

TÖBB MINT 35 EZER ÉRINTETT TÍZ NAPPAL KÉSŐBB KAPJA MEG A VAKCINÁT CSÜTÖRTÖKTŐL

Bírság soron kívül beoltottak miatt
 » RÖVIDEN

CNCD-bírság egy USR-es képviselőnek
a keresztények megalázása miatt
Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta 
csütörtökön az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács (CNCD) Iulian Bulait, 
az USR–PLUS parlamenti képviselőjét a 
keresztényekre nézve sértő bejegyzés mi-
att. Egy évvel ezelőtt közösségi oldalára 
Jézus kapcsán arról írt: furcsa családból 
született, hiszen apja időskorú, anyja vi-
szont fi atalkorú volt, és anélkül született, 
hogy szülei nemi életet éltek volna. En-
nek nyomán Máriát béranyának, Józsefet 
pedig olyan férfi nak írta le, aki anélkül 
is elfogadta az apaságot, hogy része 
lett volna benne. A CNCD szerint ezzel 
Bulai megsértette a keresztények emberi 
méltóságát azáltal, hogy ellenséges, 
lealacsonyító és megalázó hangulatot 
teremtett velük szemben. Bulai csütörtö-
kön úgy reagált: gyakorló katolikus hívő, 
életét pedig erősen befolyásolják vallása 
értékei. Jelezte: senkit sem akart megsér-
teni, és már tavaly bocsánatot kért „nem 
a legszerencsésebb” fogalmazásmódja 
miatt. Bulai a Neamţ megyei Tamásfal-
ván gyerekeskedett, és római katolikus 
gimnáziumban érettségizett.

Március 1-jéig meghosszabbodnak
a jelenlegi szabályok Magyarországon
A magyar kormány a koronavírus-jár-
vány miatt november óta érvényben lévő 
szabályok hatályát újabb egy hónappal, 
március 1-jéig meghosszabbítja – je-
lentette be Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter csütörtökön 
online sajtótájékoztatón. A miniszter a 
Kormányinfón közölte: a kabinet szerdai 
ülésén meghallgatta az operatív törzs be-
számolóját, és azt állapította meg, hogy 
a novemberben hatályba lépett intézke-
désekkel sikerült megfékezni, kordában 
tartani a járvány terjedését. Két esetben 
van lehetőség az enyhítésre: ha a járvány 
terjedése tovább mérséklődik, és még 
kevesebb lesz az aktív fertőzött, illetve ha 
kellő számban áll rendelkezésre vakcina 
– mondta.

Meghosszabbította Donald Trump
fi ókjának tiltását a YouTube
Határozatlan időre meghosszabbítot-
ta Donald Trump volt amerikai elnök 
felhasználói fi ókjának tiltását szerdán 
a YouTube videómegosztó internetes 
portál. A volt elnök fi ókját először január 
13-án függesztette fel a Google tulajdo-
nában lévő vállalat, majd a múlt héten 
először, szerdán pedig újra bejelentették 
a tiltás meghosszabbítását. Az erőszak-
kal kapcsolatos folyamatos aggodalmak 
fényében a csatorna felfüggesztése 
továbbra is érvényben marad – jelentette 
ki szerdán a YouTube szóvivője.

Putyin: az 1930-as évekre
emlékeztet a nemzetközi helyzet
A nemzetközi helyzet az 1930-as évekre 
emlékeztet, a Covid–19-világjárvány pe-
dig csak kiélezte a korábban már meglé-
vő problémákat – jelentette ki Vlagyimir 
Putyin orosz elnök a davosi világgazda-
sági fórumhoz szerdán intézett videóüze-
netében. „Természetesen jelenleg olyan 
forró konfl iktus (mint amilyen a második 
világháború volt), remélem, hogy nem le-
hetséges. Nagyon remélem. A civilizáció 
végét jelentené” – mondta Putyin. „De a 
helyzet előre nem látható, és irányítha-
tatlan módon alakulhat. Természetesen 
akkor, ha semmit sem teszünk, hogy ez 
ne történjen meg” – tette hozzá. Putyin 
azt hangoztatta, hogy Oroszország és 
Európa lényegében véve ugyanaz a civili-
záció. Közösek bennük alapvető dolgok, 
köztük elsősorban a kultúra.

 




