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Német miniszter: orosz és kínai vakcina is használható

Akár orosz és kínai vakcinával is lehet küzdeni a koronavírus-járvány ellen, mert nem 
a szérum származási helye a döntő, hanem a hatékonysága és a biztonságossága – 
mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter egy vasárnapi interjúban.
Jens Spahn a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című lapban közölt interjúban 
arra a kérdésre, hogy mi szól az orosz vagy kínai fejlesztésű oltóanyagok európai hasz-
nálata ellen, kifejtette, hogy nincs akadálya az ilyen készítmények használatának, ha 
van hozzájuk az Európai Unió előírásainak megfelelő engedély.

Hétvégi tempó, kevés új eset

Kevesebb mint 1400 új koronavírus-fer-
tőzöttet találtak az előző 24 órában a 
tegnapi adatok szerint, de a vasárnap 
megszokott visszafogottabb tesztelés 
nyomán csupán 5801 PCR- és 3194 
antigénteszt nyomán derült fény az 1313 
esetre. Ez 14,5 százalékos arány. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 730 056. 

A gyógyultak száma 674 594-ről 675 
767-re nőtt. A kór szövődményeiben 
újabb 67 fertőzött halt meg – közülük 64 
volt igazoltan krónikus beteg –, így az 
elhunytak száma már 18 402. A kórhá-
zakban 7895 fertőzöttet ápoltak, közü-
lük 971-et intenzív osztályon. Egyébként 
újabb két, a „brit” koronavírus-törzs-
zsel megfertőződött személyt találtak, 
mindkettőt egy gócpontnak bizonyult 
bukaresti iskolában.

 » RÖVIDEN

Új képviselőt nevezett meg az AUR
Új képviselő mandátumának igazolá-
sát kérte tegnap, a parlament tavaszi 
ülésszakának első napján a Románok 
Egységéért Szövetség (AUR) annak nyo-
mán, hogy az eredetileg mandátumhoz 
jutott Brassó megyei jelöltjük, Francisc 
Tobă kapcsán fölmerült, hogy részt vett 
az 1989-es népfelkelés eltiprására tett 
kísérletben. Az AUR alsóházi frakciója 
Raluca Maria Borta képviselő mandá-
tumának igazolását kérte tegnap.  Mint 
megírtuk, a Temesvár Társaság még 
decemberben felszólította az AUR-t, 
hogy léptesse vissza Francisc Tobă 
ezredest, aki a gyanú szerint részt vett 
a temesvári népfelkelés elleni véres 
megtorlásokban.

Maradna a PNL élén Ludovic Orban
Ismét versenybe száll Ludovic Orban 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki 
tisztségéért. A pártelnök tegnap úgy 
nyilatkozott, mivel számos találgatás 
látott napvilágot a témában, tájékoztatta 
kollégáit arról, hogy szándékában áll 
indulni egy újabb elnöki mandátumért a 
PNL következő kongresszusán. Ludovic 
Orban január 26-án azt mondta, a tervek 
szerint szeptemberben vagy októberben 
tartják az alakulat tisztújító kongresszu-
sát. Mint ismeretes, Orban ellen elégedet-
lenségi hullám alakult ki a párton belül, 
miután többen úgy értékelték: a koalíciós 
tárgyalások során azért cserében, hogy 
megszerezhesse magának a képviselő-
ház elnöki tisztségét, túl sok befolyásos 
minisztériumot engedett át a koalíciós 
partnereknek. Ezért többen a távozását 
követelték.

Államcsíny Mianmarban
Őrizetbe vették hazájában a Nobel-bé-
kedíjas Aung Szan Szú Kjít, Mianmar 
de fac to vezetőjét, valamint több más, 
magas rangú politikust – derül ki a 
kormányon lévő Nemzeti Liga a De-
mokráciáért (NLD) szóvivőjének tegnap 
reggeli bejelentéséből. Az országban 
tegnap szükségállapotot vezettek be azt 
követően, hogy a hadsereg több társával 
együtt őrizetbe vette Aung Szan Szú Kjít. 
A hatalmat Min Aung Hlaing, a hadse-
reg főparancsnoka vette át. Aung Szan 
Szú Kjít Najpjidóban tartják fogva, és 
az őrizetbe vettek közt van Vin Mjint ál-
lamelnök is. A délkelet-ázsiai országban 
a november 8-i választások óta nagy a 
feszültség. A választásokon az Aung Szan 
Szú Kjí vezette NLD 396 helyet szerzett 
meg a 476 fős parlamentben. A hadsereg 
támogatását élvező Szövetségi Szolidari-
tás és Fejlődés Pártja (USDP) mindössze 
33 mandátumot kapott. A Mianmart öt 
évtizedig vezető katonaság azóta kitar-
tóan követeli az eredmények felülvizsgá-
latát szabálytalanságokra hivatkozva, és 
nem zárta ki a puccs lehetőségét sem, ha 
panaszai nem találnak meghallgatásra. 
A választási bizottság szerint semmi sem 
igazolja a választási szabálytalanságokra 
vonatkozó állításokat.

Oroszország: több mint ötezer tüntetőt
és 82 újságírót vettek őrizetbe
Több mint ötezer embert vettek őrizetbe 
a hatóságok vasárnap Oroszországban az 
Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki 
politikus támogatására megtartott, a 
hatóságok által nem engedélyezett tün-
tetéseken. Az OVD-Info jogvédő csoport 
szerint legkevesebb 5021 embert vettek 
őrizetbe többtucatnyi városban, szemben 
a múlt heti 4027-tel. Ellenzéki sajtófor-
rások szerint ez abszolút rekord, és a 
vasárnapi volt a Putyin-korszak legerőtel-
jesebb tiltakozó akciója.

HIÁNYZÓ TŰZVÉDELMI ENGEDÉLYEK, MŰKÖDÉSKÉPTELEN TŰZJELZŐK A KIGYULLADT INTÉZMÉNYBEN

Rendellenességek a kórházakban

Nyomoznak. A kórházban keletkezett tűz okait még mindig vizsgálják

A tavaly novemberi, Karácsonkőn 
bekövetkezett kórházi tűz nyomán 
elrendelt vizsgálatokból kiderül: 
a pénteki halálos tűzvész helyszí-
nén, a bukaresti Matei Balş-kór-
házban is számos rendellenességet 
tapasztaltak korábban.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben tegnap is folytatódott a 
nyomozás annak kiderítésére, 
pontosan mi okozhatta a pénte-

ki tüzet a bukaresti Matei Balş járványta-
ni kórházban, kiderült: több épület sem 
rendelkezik tűzrendészeti engedéllyel, és 
számos tűzjelző berendezés működéskép-
telen. Ez abban a jelentésben szerepel, 
amelyet a katasztrófavédelem készített 
még a tavalyi év végén a kórházban. Mint 
ismeretes, a pénteki tűzvészben kiégett 
négy kórterem, és öten bennégtek, illetve 
két, kimentett koronavírusos beteg a tűz-
vészt követő napokban hunyt el. Egyes 
források szerint tegnap egy újabb páciens 
is életét vesztette. Az egészségügyi minisz-
térium még a tavaly novemberben a kará-
csonkői (Piatra Neamţ) megyei kórházban 
bekövetkezett, tíz halálos áldozatot köve-
telő tűzvész után rendelt el ellenőrzéseket 
az ország kórházaiban. Az ennek nyomán 
készült, vasárnap este nyilvánosságra ho-
zott jelentés szerint a Matei Balş-kórház 
is egyike volt azon intézményeknek, ahol 
nem tettek eleget a tűzvédelmi előírások-
nak, így számos épület nem rendelkezett 
tűzrendészeti engedéllyel, és több helyen a 
tűzjelző berendezések sem működtek.

Florin Cîţu miniszterelnök tegnap arról 
beszélt: meg kell várni a vizsgálat ered-
ményét, hogy kiderüljön, milyen mérték-
ben sikerült megoldani a távhőrendszer 

problémáit a kórházban. A gyanú szerint 
ugyanis a tüzet egy zárlatos elektromos 
hősugárzó okozhatta, amelyet azért vit-
tek be az egyik kórterembe az ott ápolt 
páciensek hozzátartozói, mert nem volt 
kellőképpen meleg. A miniszterelnök le-
szögezte: amíg le nem zárul a vizsgálat, 
azt akarja látni, mennyit sikerült gyakor-
latba ültetni a novemberi, karácsonkői 
tűzvész után elrendelt intézkedések kö-
zül a kórházakban.

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter 
– akinek tegnap az ellenzéki PSD a távozá-
sát követelte a parlament tavaszi üléssza-
kának első napján – közlése szerint várha-
tóan mára készül el a jelentés arról, milyen 
intézkedéseket tettek a biztonság növelé-
sére a kórházakban a novemberi ellenőr-
zés óta. Cîţu kijelentette: meg kell találni 
a módját, hogy a köz- és a magánszféra 
együttműködésével építsenek új kórháza-
kat, illetve újítsák fel a már meglevőket, 
mert uniós forrásból ez egyik napról a má-
sikra nem oldható meg.

Ugyanakkor Raed Arafat katasztrófavé-
delemért felelős belügyi államtitkár úgy 
véli: a hatóságok jól végezték a felada-
tukat a péntek reggeli tűzvész kitörését 
követően. Közölte: jól működött a tűzol-
tóság, a mentők és a SMURD rohammen-
tő-szolgálat is, emellett pedig többtucat-
nyi orvos és asszisztens is szó nélkül a 
kórházba sietett otthonról, miután értesí-
tették őket a tragédiáról.

A jelentés szerint egyébként országszer-
te sem jobb a helyzet: a 2020-ban végzett 
kórházi ellenőrzések során több mint 3900 
esetben észlelték a tűzvédelmi szabályok 
megsértését. 488 egészségügyi intézmény-
ben végeztek a tűzesetek megelőzését 
célzó ellenőrzéseket, amelyek során 3934 
esetben észleltek szabálysértést. Ezek mi-
att 225 bírságot róttak ki 1 046 602 lej érték-
ben, 2766 esetben pedig fi gyelmeztettek. 
Egyébként vasárnap többtucatnyian gyűl-
tek össze az egészségügyi minisztérium 
épülete előtt a Matei Balş-intézetben tör-
tént tűzeset miatt tiltakozva.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Korábbi terveihez képest kilencmillió 
adaggal többet szállít az Európai Unió-

nak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
ellen kifejlesztett oltóanyagából az AstraZe-
neca az első negyedévben – jelentette be va-
sárnap este Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke. A brüsszeli bizottság veze-
tője a ZDF német országos köztelevíziónak 
elmondta, hogy a brit–svéd gyógyszeripari 
óriáscég vállalása 30 százalékos növekedést 
jelent az egy héttel korábban közölt tervei-
hez viszonyítva. Az EU így 31 millió helyett 
40 millió adaghoz jut az Oxfordi Egyetemmel 
együttműködésben kifejlesztett vakcinából 
március végéig. Az AstraZeneca azt is vállal-
ta, hogy szállításait az eredeti menetrendhez 
képest egy héttel korábban elkezdi, és bőví-
ti gyártókapacitását az EU-ban – ismertette 
a német politikus. „Azt szeretnénk, hogy a 

nyár végére a felnőttek 70 százaléka rendel-
kezzék oltással az EU-ban, hatalmas teljesít-
mény lesz, ha ez sikerül” – mondta.

Jó hír, hogy az AstraZeneca után a 
BioNTech is az Európai Uniónak szánt ol-
tóanyag-szállításainak növelésére készül, 
a német biotechnológiai cég tegnapi be-
jelentése szerint a második negyedévben 
akár 75 millióval is több adag érkezhet a 
Pfi zer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel 
az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett 
vakcinájukból. Német hírportálokon ismer-
tetett közleményében a BioNTech pénzügyi 
és ügyvezető igazgatója, Sierk Poetting ki-
fejtette, hogy befejezték a gyártási kapacitás 
növelését szolgáló átalakítást a Pfi zer belgi-
umi üzemében, és a terveknek megfelelően 
halad az amerikai partnertől független, né-
metországi, marburgi üzemük kialakítása. 
Az új gyár beindításához szükséges enge-
délyeket már beszerezték, a termelés febru-

árban elindulhat. A vállalat tovább dolgozik 
azért, hogy február közepétől ismét több ol-
tóanyagot szállíthasson, és így maradéktala-
nul teljesítse az EU-nak az első negyedévre 
tett szerződéses vállalásait. Romániának 3,5 
millió vakcina jár a 75 millióból. Egyébként 
Romániába tegnap újabb szállítmány ér-
kezett a Pfi zer BioNTech koronavírus elleni 
vakcinájából, összesen 163 800 dózis. 

Több vakcinát ígérnek az oltóanyaggyártók




