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Ismét több mint ezren intenzív osztályon

Több tesztből az előző napihoz képest kevéssel több új koronavírus-fertőzöttet 
szűrtek ki a tegnapi adatok szerint: a 25 550 PCR- és a 8372 antigéntesztből 2752 lett 
pozitív, ami 8,11 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 735 484. Az 
adatok azt jelzik, hogy megtorpant a járvány terjedésének lassulása. A gyógyultak 
száma 2798-cal 681 271-re nőtt. A kór szövődményeiben 87-en haltak meg – mind-
annyian krónikus betegek voltak –, így az elhunytak száma már 18 600. A kórházak-
ban 7767 fertőzöttet ápoltak, közülük 1006-ot intenzív osztályon. A legfertőzöttebb 
továbbra is Temes megye, ahol továbbra is 3 ezrelék fölötti a ráta.

GHEORGHIŢĂ: HA LESZ ELÉG ASTRAZENECA-VAKCINA, FELGYORSÍTHATÓ AZ OLTÁSI KAMPÁNY

Márciustól jöhet a harmadik fázis

Nem szabadul. Navalnĳ  felfüggesztett szabadságvesztését letöltendőre módosították

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az orosz rendőrség 1408 embert vett őri-
zetbe Alekszej Navalnij ellenzéki poli-

tikus perének keddi tárgyalása és az ítélet 
kihirdetését követő spontán tüntetések alatt 
– közölte az OVD-Info jogvédő szervezet teg-
nap a honlapján. Moszkvában 1145, Szent-
péterváron pedig 246 embert vettek őrizetbe. 
A rendőrség a fellépés során az ellenzéki 
média helyszíni jelentései és a résztvevők 
felvételei szerint gyakran erőt és kényszerítő 
eszközöket – gumibotot és elektromos sok-
kolót – alkalmazott.

Az illetékes moszkvai bíróság kedden le-
töltendőre változtatta a Navalnijra az úgy-
nevezett Yves Rocher-ügyben korábban 
kiszabott három és fél éves, felfüggesztett 
szabadságvesztést a büntetés feltételeinek 
szisztematikus megszegése miatt. A szabad-
ságvesztésbe beszámít majd az az idő, ame-
lyet a politikus házi őrizetben töltött, így a 
ténylege büntetés két év 8 hónap. A politikus 

a tárgyaláson a felmentését kérte, a védői 
bejelentették, hogy fellebbezni fognak. A 
nyugati kancelláriák egyöntetűen bírálták az 
ítéletet. A bíróság az ítéletet a felfüggesztett 
büntetés feltételeinek megszegésével indo-
kolta, azzal, hogy Navalnij több alkalommal 
nem jelentkezett az előírt időpontban a fel-
ügyelő hatóságnál. 

Navalnij a tárgyaláson politikai védőbe-
szédet mondott, amelyben saját felmenté-
sét követelte. Érvelésében rámutatott, hogy 
az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
az ügyében nem állapított meg bűncselek-
ményt, és törvényellenesnek nevezte az 
orosz büntetés-végrehajtásnak a felfüggesz-
tett börtönbüntetésének letöltendőre változ-
tatását szorgalmazó keresetét.

Navalnij a tárgyaláson az augusztusi kó-
májával kapcsolatban, amely nyugati labo-
ratóriumok egybehangzó szakvéleménye 
szerint mérgezés miatt történt, ismételten azt 
állította, hogy sikerült bebizonyítani: „ép-
pen Putyin követte el ezt a gyilkossági kísér-

letet”, mert számára ez a küzdelem egyetlen 
eszköze.  „És ez megőrjíti a bunkerében ezt 
a lopós kis embert” – hangoztatta Navalnij. 
Hozzátette: Putyin fő bánata az, hogy igye-
kezete ellenére nem nagy geopolitikusként, 
hanem mérgezőként, „Alsónadrág-mérgező 
Vlagyimirként” fog bevonulni a történelem-
be. Navalnij szerint ügyét milliók megfélem-
lítésére kívánják felhasználni, és üdvözölte 
azokat, akik mégsem rettennek meg.

Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az 
Yves Rocher Vostok-ügyben 2014 decembe-
rében csalás és pénzmosás címén ítélték el, 
amiért szállítmányozási cégük a vád szerint 
túlszámlázott a francia kozmetikai cég orosz-
országi leányvállalatának. Az Yves Rocher 
az akkori ítélethirdetést megelőzően közölte, 
hogy anyagi kár nem érte. Alekszejre három 
és fél év, öt évre felfüggesztett, öccsére, Oleg-
re pedig ugyanennyi időtartamú, de letölten-
dő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. Az 
ítélet szerint a fi vérek 26,8 millió rubel kárt 
okoztak az Yves Rocher cég oroszországi le-
ányvállalatának, és további 4,5 milliót egy 
másik cégnek. Navalnij támogatói szerint az 
ügyben politikai verdikt született.

Navalnijt augusztus 20-án Omszkban kó-
más állapotban szállították kórházba, mert 
nyugati szakvélemények szerint megmérgez-
ték. Onnan Berlinbe szállították át gyógyke-
zelésre. A politikust Németországból haza-
térőben, január 17-én Moszkvában őrizetbe 
vették, majd elrendelték a 30 napos előzetes 
letartóztatását. Ezt követően a Navalnij ala-
pította Korrupcióellenes Küzdelem Alapít-
vány (FBK) közzétett egy dokumentumfi l-
met, amely szerint Putyin egy 100 milliárd 
rubelt érő titkos uradalmat építtetett fel ma-
gának a Fekete-tenger partján. A YouTube 
számlálója kedd este több mint 107,5 millió 
megtekintést mutatott. A Kreml ezt a törté-
netet valótlannak minősítette. 

 » RÖVIDEN

Románok rekedtek Mexikóban
Lebeszéli a román állampolgárokat a 
mexikói utazásról a bukaresti külügy-
minisztérium tegnapi közleményében, 
miután kiderült: a mexikói hatóságok 
több száz román turista belépését tiltot-
ták meg, a népszerű üdülőhely, Cancún 
repülőterén pedig napok óta több mint 
száz románt tartanak összezsúfolva. A 
mexikói hatóságok elvették az emberek 
útleveleit és mobiltelefonjait, az inci-
densről egy elrejtett táblagépen értesítet-
ték a nyilvánosságot. A reptéren tegnap 
114-en tartózkodtak, 102 román állam-
polgárt pedig már kiutasítottak. Bogdan 
Aurescu külügyminiszter megengedhe-
tetlennek nevezte a történteket, a külügy 
ugyanakkor jelezte: mind Mexikóváros, 
mind Cancún járványügyi szempontból 
kockázatos területnek számít, a mexikói 
hatóságok pedig csak alapos indokkal 
engedélyezik a külföldiek beutazását – a 
turizmus pedig nem számít annak.

Újabb gyanús ügylet az Unifarmnál
Újabb, az állami tulajdonban levő, egész-
ségügyi felszerelések és gyógyszerek for-
galmazásával foglalkozó Unifarm nevű 
céghez kötődő korrupciós gyanú miatt 
hajtott végre házkutatásokat tegnap a 
rendőrség Bukarestben és Ilfov megyé-
ben. A hatóságok 1,2 millió nem megfe-
lelő minőségű orvosi maszk beszerzése 
kapcsán vizsgálódnak. Az ügylet még 
tavaly tavasszal, a szükségállapot idején 
zajlott, a maszkokat ki is szállították a 
kórházakba, ahonnan azonban vissza 
kellett őket vonni, mivel használhatat-
lannak bizonyultak. Az ügyben csalás, 
hivatali visszaélés és hamis tanúzás 
miatt nyomoznak a maszkokat eladó cég 
ügyvezetője ellen. Mint arról beszámol-
tunk, a korrupcióellenes ügyészség már 
tavaly eljárást indított az Unifarm volt 
vezérigazgatója, Adrian Ionel ellen – akit 
a mostani ügy kapcsán is kihallgattak 
– vesztegetés elfogadásának gyanúja 
miatt. Az ügyészek állítása szerint Eugen 
Adrian Ionel 760 000 eurót kért egy 
céget képviselő közvetítőtől, hogy az 
állami tulajdonban lévő Unifarm vállalat 
szerződést kössön vele a SARS-CoV-2 
vírus elleni védekezésre szolgáló 250 000 
védőruha és 3 millió sebészi maszk 
beszerzéséről.

Az ellenzékhez kötődő
tévécsatornákat vegzálja Zelenszkĳ 
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő 
al kot mányos felelősségre vonását (im-
peach ment) kezdeményezte tegnap az 
ellenzék, miután az államfő rendeletében 
pénzügyi és gazdasági szankciókkal 
sújtott az ellenzékhez kötődő három 
tévé csatornát, gyakorlatilag megvonta 
tőlük a működési jogot, illetve öt évre 
szóló büntetőintézkedéseket vezetett be 
a tulajdonosuk, Tarasz Kozak ellenzéki 
politi kus ellen – jelentették tegnap orosz 
hírportálok. Julija Mendelj elnöki szóvivő 
szerint ezek a tévétársaságok az orosz 
propaganda eszközeivé váltak Ukrajná-
ban, és Oroszországból pénzelik őket.

Az olasz államfő Mario Draghira
bízza a kormányalakítást
Sergio Mattarella olasz államfő tegnap 
felkérte Mario Draghit, az Európai Köz-
ponti Bank előző elnökét egy szakértői 
kormány megalakítására. Draghi, aki 
a hírek szerint már kész kormánylistá-
val járult az elnök elé, a helyi politikai 
gyakorlatnak megfelelően fenntartással 
elfogadta a megbízást, és egységre szólí-
tott fel. Az államfői palotából egyenesen 
a képviselőházba ment, és megkezdte a 
konzultációt a pártokkal.

Tömegeket vettek őrizetbe Navalnij elítélése után

A második fázishoz hasonlóan a 
koronavírus elleni oltási kampány 
harmadik köre is a tervezettnél 
hamarabb kezdődhet a kampány 
koordinátora szerint.

 » BALOGH LEVENTE

A kár már március végén elkezdődhet 
az oltási kampány harmadik fázisa, 
amelyben a teljes lakosság érintett 

– jelentette be Valeriu Gheorghiţă, a kam-
pány koordinátora. A katonaorvos kedd 
esti bejelentése szerint ez akkor történhet 
meg, ha a brit AstraZeneca gyógyszer-
gyártó elegendő számú vakcinát szállít. 
Az eredeti tervek szerint a harmadik kör 
április elején kezdődne. Miután az Európai 
Bizottság pénteken engedélyezte, a cég 40 
millió dózis vakcinát – az eredetileg beje-
lentett mennyiség felét – szállít az EU-nak 
februárban és márciusban, ebből Románi-
át 1,3 millió adag illeti meg.

„Szinkronban” zajlik majd
a két oltási szakasz
Gheorghiţă egyébként azt is elmondta, 
hogy közben a második körben érintet-
tek – a 65 év felettiek, a krónikus betegek 
és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgo-
zók – oltása is folytatódik, így lesz olyan 
időszak, amikor a második és a harmadik 
kör egyszerre zajlik majd. A koordinátor 

egyúttal sikeresnek nevezte az első kört, 
amelyben az egészségügyi dolgozókat 
oltják, mint elmondta, az érintettek több 
mint 80 százaléka megkapta a vakcinát.

A franciák és a belgák
sem mindenkinek ajánlják
Eközben kedden engedélyezték az ille-
tékes francia hatóságok az AstraZeneca 
brit–svéd gyógyszeripari vállalat és az 
Oxfordi Egyetem által az új típusú ko-
ronavírus ellen közösen kifejlesztett ol-
tóanyag forgalmazását, de csak 65 éven 
aluliaknak ajánlják, miután más korcso-
portoknál nincs elég adat a hatékony-
ságának megítélésére – jelezte a francia 
egészségügyi főhatóság (HAS). Ez a har-
madik koronavírus elleni vakcina, amely 
forgalomba kerülhet Franciaországban. 

„Hiányoznak a 65 évnél idősebb pácien-
sekre vonatkozó adatok. Ezek a következő 
hetekben érkeznek meg. Addig a haszná-

latát a 65 évnél fi atalabbaknak ajánljuk” 
– mondta sajtótájékoztatóján Dominique 
Le Guludec, a hatóság vezetője.

Belgiumban is úgy döntöttek: egyelőre 
nem oltják be a 65 év feletti lakosokat az 
Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógy-
szergyár által kifejlesztett koronavírus elle-
ni vakcinával. A belga szövetségi kormány 
szintén azért döntött így, mert nem áll ren-
delkezésre elegendő adat arról, hogy 65 év 
felett is hatékony a brit–svéd érdekeltségű 
gyógyszercég oltóanyaga.

A cég és az Oxfordi Egyetem illetékesei 
egyébként tegnap közölték: hamarosan, 
várhatóan még az idén elkészül a koro-
navírus elleni oltóanyag új generációja, 
amely az újonnan felbukkanó vírusvarián-
sok ellen használható. Az oltás egyébként 
az előzetes vizsgálati eredmények alapján 
teljes védelmet nyújt a kórházi kezelést 
igénylő súlyos megbetegedések kialakulá-
sa, illetve a halálozás kockázata ellen.

 




