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Szinten maradt fertőzések

Az előző napihoz hasonlóan alakult 
az újonnan kimutatott koronavírusos 
esetek száma: minimális mértékben 
kevesebb tesztből valamivel kevesebb 
lett pozitív: 32 501 mintából – ebből 
25 234 PCR-, 7627 pedig antigénteszt – 
2668 lett pozitív, ami 8,21 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
738 152. A gyógyultak száma 2824 fővel 
684 095-re nőtt. A kór szövődményeiben 

75 fertőzött hunyt el – közülük 71-en iga-
zoltan krónikus betegek voltak –, így az 
elhunytak száma 18 675. A kórházakban 
7747 fertőzöttet ápoltak, közülük 984-et 
intenzív osztályon, ami kevesebb, mint 
egy nappal korábban.

OLASZORSZÁGBAN JELENTKEZETT A RENDŐRSÉGEN A TAVALYI KORRUPCIÓS ÍTÉLETE UTÁN MEGSZÖKÖTT VOLT ÜGYNÖK

Feladta magát a volt SRI-s Daniel Dragomir

 » KRÓNIKA

M inden bizonnyal Romániában is korlá-
tozottan alkalmazzák majd az AstraZe-

neca gyógyszergyártó által készített korona-
vírus elleni vakcinát: várhatóan csak a 18 
és 55 év közötti korosztályt oltják majd be 
vele – jelentette be Valeriu Gheorghiţă, az 
oltási kampány koordinátora. Mint szerdán 
este elmondta, jövő héttől kezdik leszállíta-
ni a bri–svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi 
Egyetem közös fejlesztésű vakcináját, ami-
ből februárban 800 000, márciusban pedig 
további 500 000 érkezik. Ennek nyomán 15-
étől 180 új oltópontot nyitnak az országban, 
amelyekben az AstraZeneca vakcináit adják 
majd be. Az oltóanyag elosztásáról minden 
megyében a 18 és 55 év közötti polgárok ará-
nya alapján döntöttek, ami annyit jelent, 
hogy számos EU-tagállamhoz hasonlóan 
Romániában sem ajánlják majd az idősek-
nek. Gheorghiţă elmondta, a végső döntést 
az egészségügyi tárca és az országos gyógy-
szerügynökség szakértőinek egyeztetése 
nyomán hozzák meg. Mint arról beszámol-
tunk, Németország, Franciaország, Belgium 
Norvégia és Dánia szakhatóságai csak a 65 
év alattiaknak, az olasz és a máltai illetéke-
sek pedig csak az 55 év alattiaknak ajánlják 
az AstraZeneca vakcináját, mivel az idősebb 
korosztályok tekintetében nem áll rendelke-
zésre elegendő teszteredmény.

Az első komolyabb mellékhatás
Az oltásért felelős bizottság egyébként csü-
törtökön közölte: elkezdték alkalmazni a 
Moderna vakcináját is, a február 4. és 16. kö-
zötti időszakban beoltottak ezt kapják, a má-
sik oltást így 28 nap múlva adják be nekik.

Amúgy csütörtökön jelezték a koronavírus 
elleni oltás első, komolyabb mellékhatását: 
egy Vâlcea megyei doktornő átmeneti arc-
idegbénulást kapott a második oltás felvé-
tele után. Az egészségügyi tárca szerint ettől 
eltekintve egészségi állapota jó.

Vizsgálják a Novavax oltóanyagát
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) köz-
ben megkezdte a Novavax amerikai gyógy-
szeripari vállalat koronavírus elleni oltó-
anyagának felülvizsgálati eljárását – közölte 
szerdán az Európai Unió gyógyszerfelügyele-

ti hatóságának szerepét betöltő amszterdami 
székhelyű ügynökség. A tervezett szerződés 
lehetővé tenné az Európai Unió számára 100 
millió adag, illetve akár további 100 millió 
adag oltóanyag megvásárlását.

Az amerikai vállalat január végén ismerte-
tett közleménye szerint a koronavírus eredeti 
változatával szemben a vakcina 95,6 százalé-
kos, az új brit variánssal szemben 85,6 száza-
lékos hatékonyságú lehet.

Német miniszter: bátorítóak
a Szputnyik V adatai
Eközben a német szövetségi egészségügyi 
miniszter szerdán Berlinben azt mondta, 
bátorítóak az új típusú koronavírus (SARS-
CoV-2) ellen Oroszországban kifejlesztett 
Szputnyik V oltóanyag hatékonyságáról 
szóló adatok, amelyeket azonban be is kell 
nyújtani az Európai Gyógyszerügynökség-
hez (EMA) ahhoz, hogy a terméket használ-
hassák az Európai Unióban (EU).

Jens Spahn az Europe 2021 című nemzet-
közi fórumon elmondta, a Szputnyik V gyár-
tása „sokkal összetettebb” folyamat, mint 
a már forgalmazási engedéllyel rendelkező 
vakcináké. Ismertette, hogy Oroszországból 
felkérték a német kormányt, vizsgálja meg, 
van-e Németországban vagy máshol az EU-
ban a termék gyártására alkalmas kapacitás. 
A kormány „közvetítőként” tevékenykedik 
az ügyben – mondta.

 » B. L.

Megoldódott a közkedvelt mexikói üdü-
lőhely, Cancún repterén a mexikói 

hatóságok által gyakorlatilag fogva tartott 
romániai turisták helyzete: a mexikói román 
nagykövetség ügyvivője, Ionuț Vâlcu csütör-
tökön közölte, hogy a közép-amerikai ország 
hatóságai végül beengedték az országba a 
több mint száz embert. A román külügy köz-
lése szerint öt személy kivételével mindenki 
beléphetett az országba – velük kapcsolat-
ban biztonsági kockázatot állapítottak meg, 
így őket hazaküldték. Az ügyvivő a repülő-
téren írt Twitter-üzenetben tudatta, hogy a 
mexikói illetékesek a románok beengedése 
mellett döntöttek, és köszönetet mondott a 
mexikói külügyminisztériumnak. A mexikó-
városi külügyi tárca válaszában úgy fogal-
mazott: állnak a románok rendelkezésére, 
és mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló 
eset. Mint arról beszámoltunk, a cancúni re-
pülőtéren 114 román turista rekedt, miután a 
mexikói hatóságok indoklás nélkül elvették 
útleveleiket és a mobiltelefonjaikat, majd 
egy külön helyiségbe vitték őket. Sokan kö-
zülük négy napot töltöttek ott. Előzőleg a 
mexikóiak 102 román turistát – szintén in-
doklás nélkül – hazatoloncoltak.

Bogdan Aurescu román külügyminiszter 
felhívta mexikói kollégáját, és megengedhe-
tetlennek nevezte a történteket. Ugyanakkor 
a külügy jelezte: nem javasolja a román tu-
ristáknak, hogy Mexikóba utazzanak, mivel 
Mexikóváros és Cancún is a járványügyileg 

kockázatos zónák közé tartozik, a mexikóvá-
rosi repülőtéren pedig csak az alapvető fon-
tosságú ügyekben érkező külföldieket enge-
dik be az országba – a turisztikai célú utazás 
pedig nem ilyen.

Érdekes adalék, hogy egy nagyváradi 
utazási iroda román tulajdonosa elmesélte: 
egy népesebb nagyváradi csoport tagjaként 
utaztak Cancúnba, köztük két magyar ál-
lampolgárságú váradi is volt. Miközben a ro-
mánokat félreterelték, hogy hazatoloncolják 
őket, a két, magyar útlevelet felmutató nagy-
váradival szívélyesen bántak, még tréfálkoz-
tak is velük, és kellemes időtöltést kívántak 
nekik Mexikóban.

Bár a mexikói hatóságok hivatalosan még 
mindig nem közölték az eljárás okát, a he-
lyi média szerint a szokatlan akciónak köze 
lehet ahhoz, hogy egy román bűnbanda ha-
talmas összegeket lopott turistáktól. Mint 
kiderült, az amerikai Szövetségi Nyomozó-
iroda (FBI) még tavaly februárban fordult 
a mexikói hatóságokhoz, és jelezte, hogy 
számos turista bankszámlájáról tűnt el je-
lentős összeg. A nyomozás során kiderült, 
hogy egy román bűnszervezet az elmúlt 
években mintegy száz bankautomatában 
helyezett el a bankkártyaadatok lemásolá-
sára alkalmas szerkezetet. Ennek nyomán 
egy-egy-bankszámláról több száz dollárt 
emeltek le – a banda egyik, az ügyben ta-
núként szereplő tagja szerint akár havi 
húszmillió dolláros „nyereségre” is szert 
tehettek. A pénzt rokonaiknak, barátaik-
nak illetve cégek számlájára utalták, illetve 
mexikói ingatlanokba fektették.

 » RÖVIDEN

Orbán Viktor: Európa szuverén nemzetekből áll
Az Európai Unió szuverén nemzetekből áll – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök egy interjúban, amely a Stern című német hírmagazin csütörtöki 
számában jelent meg. „Magyarországon úgy mondjuk, hogy csak akkor lehetsz jó 
európai, ha jó magyar vagy” – válaszolta a kormányfő arra a kérdésre, mit jelent 
számára jó európainak lenni. 

Tűz ütött ki egy Covid-betegeket ellátó kelet-ukrajnai kórházban
Tűz ütött ki egy koronavírusos betegeket ellátó kórházban csütörtökre virradó éjjel az 
Ukrajna keleti részén lévő Zaporizzsjában, három beteg és egy fi atal orvosnő életét 
vesztette, ketten megsérültek. A vizsgálatok előzetes eredménye alapján füstmérge-
zésben vesztették életüket.

Vakcina csak korlátozással Beengedte Mexikó a románokat

Már rendőri őrizetben van Daniel 
Dragomir volt hírszerzőtiszt, aki 
tavaly szökött meg Romániából, 
miután korrupció miatt börtönbün-
tetésre ítélték. Dragomir Olaszor-
szágban adta fel magát.

 » BALOGH LEVENTE

R endőrkézre került a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) letöltendő 
börtönbüntetéssel sújtott volt al-

ezredese, Daniel Dragomir. A román 
rendőrség csütörtökön közölte, hogy 
a nemzetközi körözés alatt álló Drago-
mir az olaszországi Bari városában ügy-
védje társaságában feladta magát a ren-
dőrségen, ennek nyomán pedig őrizetbe 
vették.

Jelenleg arra vár, hogy az illetékes bí-
róság a kiadatásáról döntsön az ellene 
Bukarestben kiadott nemzetközi elfoga-
tóparancs nyomán.

Mint arról beszámoltunk, Dragomir 
tavaly júniusban tűnt el a hatóságok 
szeme elől, miután három év tíz hónap 

szabadságvesztésre ítélte a bukares-
ti táblabíróság befolyással üzérkedés, 
pénzmosás és okirat-hamisítás miatt. 

A rendőrség a jogerős ítéletet követő-
en több címen is kereste, de hiába, se-
hol nem találták. Akkori hírek szerint 
Magyarország felé hagyta el az orszá-
got, a nagylaki határátkelőnél. Drago-
mir a vádak szerint még a 2012–2013-as 
időszakban, a SRI terrorellenes osz-
tályának munkatársaként feleségével 
együtt több mint kétmillió lejt, illetve 
egy Porsche márkájú luxusautót kapott 
egy Romániában tevékenykedő libanoni 
üzletembertől, hogy közbenjárjon az ér-
dekében az adóhivatalnál és a pénzügy-
őrségnél.

Dragomir nevéhez számos botrány 
kapcsolódik, az elmúlt években több-
ször is szerepelt a sajtóban, miután arról 
beszélt: a SRI számos esetben járt el tör-
vénytelenül, és többek között a székely 
„terroristák” ügyét is a román hírszerzés 
kreálta. Azt állította: a román szakszolgá-
latok titkosszolgálati eszközökkel „fab-
rikálták” a „székely terroristák” ügyét, 
emellett pedig más terrorvádakat is. 

 

Megunta a bújócskát. Daniel Dragomir Olaszországban várja a kiadatásáról szóló döntést
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