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3000 alatt az új fertőzések száma, ismét 100 fölött a halottaké

Több mint 30 000 koronavírustesztből kevesebb mint 3000 lett pozitív a tegnapi ada-
tok szerint: az egy nap alatt elvégzett 30 447 tesztből ebből 23 287 PCR-, 7180 pedig 
antigénteszt – 2676 lett pozitív, ami 8,78 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 732 732. A gyógyultak száma 2706 fővel 678 473-ra nőtt. A kór szövődménye-
iben 111-en haltak meg – közülük 106-an voltak krónikus betegek –, ezzel a halottak 
száma 18 513. A kórházakban 7855 fertőzöttet ápoltak, közülük 967-et intenzív osztá-
lyon. Egyébként hat újabb személy szervezetében mutatták ki a vírus brit mutációját, 
így az összes fertőzött száma már 26.

Befutott Magyarországra az első orosz vakcinaszállítmány

Megérkezett tegnap az első, Szputnyik V elnevezésű koronavírus elleni vakcinaszállít-
mány Oroszországból, az első körben húszezer ember oltására elegendő oltóanyagot 
szállítottak Magyarországra.  Szĳ jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Face-
book-oldalán emlékeztetett: a kormány Moszkvában megállapodott arról, hogy egymil-
lió ember oltásához elég, kétmillió ampulla orosz oltóanyag érkezik Magyarországra 
három hónap alatt. Az első, negyvenezer ampullát tartalmazó szállítmány a Nemzeti 
Népegészségügyi Központba kerül, ahol a szakemberek elvégzik a még szükséges 
teszteket. A magyar emberek ezután kaphatják meg a vakcinákat az oltási terv szerint 
– ismertette. Hozzátette: minél előbb kapják meg a veszélyeztetett csoportok az oltást, 
annál előbb lehet feloldani a korlátozó intézkedéseket. Szĳ jártó Péter azt mondta, hogy 
„a központosított brüsszeli vakcinabeszerzés kudarcot vallott”, ami európai emberek 
életét és az európai gazdaság mielőbbi újraindítását teszi kockára, ezért a kormány új 
beszerzési források után nézett. Egyébként a Lancet című orvosi lapban megjelent a 
Szputnyik V tesztjeinek harmadik fázisa nyomán elért eredmény: eszerint az oltás 91,6 
százalékos hatékonyságú, vagyis egyenértékű a Pfi zer és a Moderna oltásával.
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Több a beoltott amerikai,
mint a fertőzött
Már több amerikait oltottak be Covid–19 
ellen, mint ahányan megfertőződtek 
– áll a Bloomberg hírügynökség hétfői 
jelentésében. Az Egyesült Államokban 
26,5 millió ember kapott legalább egy 
adag oltást, a járvány kezdete óta pedig 
26,2 millió koronavírusos esetet regiszt-
ráltak „Megjegyezhetjük, hogy ma elő-
ször az adatok azt mutatják, hogy több 
embert oltottak be, mint amennyit újon-
nan diagnosztizált esetként jelentettek” 
– mondta a Dél-Kaliforniai Egyetem 
orvos-professzora. Paula Cannon úgy fo-
galmazott: ezt mindenképpen érdemes 
megünnepelni. A Bloomberg elemzése 
szerint a mérföldkő akkor következett 
be, amikor az Egyesült Államok élre állt 
abban a rangsorban, amely a naponta 
beadott koronavírus-vakcina arányát 
mutatja országokra lebontva.

Biden szankciókkal fenyegeti
Mianmart a katonai puccs után
Joe Biden amerikai elnök hétfőn felszólí-
totta a mianmari hadsereget, hogy azon-
nal adja át a hatalmat a demokratikusan 
megválasztott kormánynak, ne aka-
dályozza a demokratikus átalakulást, 
ezenkívül kilátásba helyezte a korábban 
már feloldott szankciók visszaállítását, 
újabb büntető intézkedések bevezeté-
sét. Az amerikai elnök közleményében 
emlékeztetett: az Egyesült Államok az 
elmúlt évtizedben feloldotta a szankci-
ókat Mianmarral szemben, tekintettel 
arra, hogy az ázsiai ország az utóbbi 
időben jelentős előrelépéseket tett a de-
mokratikus átalakulás útján. A szükség-
állapot hétfői bevezetése után azonban 
Washington felül fogja vizsgálni az or-
szággal szembeni szankciós politikáját, 
és kész a korábbi büntető intézkedések 
visszaállítására és újabbak bevezetésé-
re, ha Mianmart letérítik a demokrácia 
útjáról – jelezte Joe Biden.

Moszkva választ vár Stockholmtól 
Navalnĳ  megmérgezése ügyében
Moszkva választ vár arra, a svéd katonai 
laboratórium hogyan jutott arra a 
következtetésre, hogy Alekszej Navalnij 
orosz ellenzéki politikust az úgyneve-
zett „novicsok csoporthoz” tartozó új 
anyaggal mérgezték meg – jelentett ki 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, 
amikor tegnap Moszkvában fogadta Ann 
Lindét, a svéd diplomácia vezetőjét, az 
Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet (EBESZ) soros elnökét. Lavrov 
az ügyben „az átláthatóság hiányát” 
kifogásolta a Navalnij-ügyben tanúsí-
tott nyugati magatartással kapcsolat-
ban.  „A nyugati kollégák maguk nem 
kívánnak transzparensek lenni azokban 
a következtetésekben, amelyeket az 
oroszellenes álláspont előmozdításá-
ra használnak fel” – mondta. Linde 
kifejezte Svédország és az Európai 
Unió aggályát a demokrácia, a civil 
társadalom és az emberi jogok oroszor-
szági állapota miatt. Kijelentette, hogy 
Navalnij megmérgezésének és az orosz 
hatóságok tüntetőkkel szembeni fellépé-
sének ügyéről is tárgyalnak a megbe-
szélésen. A svéd külügyminiszter azon a 
napon ült tárgyalóasztalhoz Lavrovval, 
amelyen Moszkvában megkezdődött az 
a tárgyalás, amelyen a bíróság el fogja 
dönteni, hogy letöltendővé változtas-
sa-e a Navalnijra az úgynevezett Yves 
Rocher-ügyben 2014-ben kiszabott, 
próbaidőre felfüggesztett szabadság-
vesztést. Orosz hírügynökségek szerint 
a törvényszék környékén több mint 200 
embert őrizetbe vettek.
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 FELGYORSULHAT AZ IMMUNIZÁLÁSI FOLYAMAT ROMÁNIÁBAN AZ ÚJ VAKCINÁK ÉRKEZÉSÉVEL

Újabb 180 oltópont nyílik

Az első fecske. Kamionnal szállították Magyarországra az első negyvenezer orosz oltást

Közel kétszáz újabb oltópont nyílik 
az országban hamarosan, miután 
várhatóan mintegy 800 ezer AstraZe-
neca-vakcina is érkezik február 
hónap folyamán – jelentette be az 
oltási kampány koordinátora.

 » BALOGH LEVENTE

T ovábbi 180 oltópontot nyitnak meg 
az országban február 15-étől annak 
nyomán, hogy a tervek szerint az 

Európai Bizottság által pénteken engedé-
lyezett AstraZeneca-oltóanyag első szállít-
mányai is megérkeznek – jelentette be teg-
nap Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora. Mint kifejtette, jelenleg 578 
központ működik az országban, ezek egy 
részét – 269-et – azonban néhány héten 
belül bezárják, mivel ezekben kizárólag az 
egészségügyi dolgozók oltása zajlik, amely 
hamarosan lezárul.

A koordinátor közölte, a tervek sze-
rint februárban közel 800 ezer adagnyi 
AstraZeneca-vakcina érkezik az országba, 
várhatóan jövő héttől. Mivel fölmerült, 
hogy ez az oltóanyag nem feltétlenül al-
kalmas minden korosztály oltására – Né-
metországban például nem ajánlják a 65 
évnél idősebbek immunizálására, Olasz-
országban pedig már 55 éves kortól nem 
ajánlott –, Bukarestben az illetékesek ezen 
a héten döntik el, milyen kategóriák szá-
mára ajánlják majd az új oltást. Eltérően 
a Pfi zer-BioNTech és a Moderna oltásától, 
ezen vakcina esetében a hatékonyság csu-
pán 60 százalékos, és nem három, illetve 
négy hétnek kell eltelnie az első és a máso-
dik oltás között, hanem ez az időszak négy 
héttől tizenkét hétig terjedhet.

Gheorghiță elmondta, akinek ez a meg-
lehetősen nagy és nem egyértelmű inter-
vallum nem felel meg, az várhat addig, 
amíg elegendő mennyiségű oltóanyag áll 
majd rendelkezésre a többiből.

Közel egymillió vakcina érkezett meg
Egyébként az országba eddig 948 149 
adagnyi Pfi zer–BioNTech-oltás érkezett, 

amiből több mint 700 ezret már kiszállí-
tottak az oltópontokra. 164 ezer adagnyit 
raktáron tartanak. Emellett a jövő héten 
újabb 163 800 adagnyi vakcina érkezik. 
A Moderna vakcinájából eddig 36 ezer 
érkezett meg. Gheorghiță azt is elmond-
ta, hogy a mai nap és április 14. közötti 
időszakra 574 544 személy jegyezte elő 
magát az első oltásra, a másodikra pedig 
931 331. Arról is beszélt, hogy az eddig 
beoltottak 79 százaléka a kockázati ka-

tegóriákba tartozik, vagyis 65 évnél idő-
sebb, vagy krónikus beteg.

Bevetik a Modernát is
Egyébként mától kezdik el kiszállítani 
az amerikai Moderna gyógyszergyártó 
által szállított vakcinákat, holnap pe-
dig már be is adják őket a koronavírus 
elleni oltási kampány során Romániá-
ba. Az oltási kampány koordinálásáért 
felelős testület szerint 26 210 vakcinát 
szállítanak ki. Mint ismeretes, a Moder-
na a második olyan vakcina, amelyet a 
Pfi zer-BioNTech által gyártott oltás után 
engedélyeztek az Európai Unióban. 
Ugyanakkor a gyártó egyelőre csupán 
minimális mennyiségű vakcinát tud 
szállítani az EU-nak.

A Moderna abban különbözik a Pfi zer 
vakcinájától, hogy a második, emlékeztető 
oltást az első után nem 21, hanem 28 nap-
pal kell beadni, tehát egy héttel kitolódik 
az immunizációs folyamat.  

Nem csupán a pénz hiányzik a romániai 
egészségügyből, hanem az észszerűen 

végrehajtott beruházások, és a szakszerű 
karbantartás is – jelentette ki Vlad Voicu-
lescu annak kapcsán, hogyan lehetnének 
megelőzhetőek az olyan tragédiák, mint a 
bukaresti Matei Balş járványtani kórházban 
pénteken pusztított tűzvész. Az egészség-
ügyi miniszter egy televíziós nyilatkozatban 
éppen a Matei Balş-kórházat hozta fel pél-
daként arra, hogy azzal, ha pénzt öntünk 
a rendszerbe, nem oldjuk meg a problémá-
kat. Emlékeztetett: a kórház több évig fo-
lyamatosan több millió eurót kapott, vagyis 

alulfi nanszírozottságról nem lehet szó. „A 
különbséget az a tudás jelenti, amellyel a 
beruházásokat megvalósítják. A romániai 
kórházakban nincsenek technikusi csopor-
tok, egyetlen szerelő van, aki valószínűleg a 
kórház legrosszabbul fi zetett alkalmazottja, 
vagy egy bácsi, aki néha összeköt két drótot. 
Szándékosan túlzok, hogy rávilágítsak, mi 
az eredeti oka annak, hogy ide jutottunk” 
– fogalmazott a miniszter. Leszögezte: a kór-
házakban jól átgondolt beruházásokat kell 
végrehajtani, központilag pedig műszakilag 
képzett csapatra van szükség. Jelenleg azon-
ban utóbbiból hiány van: a minisztérium-

ban nincsenek mérnökök és építészek, akik 
képesek lennének szakmailag kiértékelni 
egy beruházási tervet.  Leszögezte: a meg-
lévő kórházakat szakszerűen fel kell újítani, 
emellett új kórházakra is szükség van. Voi-
culescu arról is beszélt, hétfőn interneten 
keresztül egyeztetett az Egészségügyi Vi-
lágszervezet regionális igazgatójával, Hans 
Klugéval, aki támogatást ígért a romániai 
kórházak korszerűsítési folyamatában. A 
kórháztűzben előbb öt, koronavírus-fertő-
zéssel kezelt páciens vesztette életét, majd 
a halálos áldozatok száma tegnapra tízre 
emelkedett. (B. L.)

Voiculescu: nem csak a pénz hiányzik a rendszerből




