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Kevesebb teszt, kevesebb fertőzött

Csökkent az elmúlt 24 órában az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek száma 
Romániában, 1975 fertőzöttet diagnosztizáltak (összlétszámuk jelenleg 745 318) 

11 949 PCR-teszt és 3594 antigénteszt alapján. Ezt megelőzően szombaton 2611-gyel, 
pénteken 2580-nal, csütörtökön 2668-cal emelkedett az újonnan azonosított fertőzöt-
tek száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) közölte, 72-vel több elhalálozást 
jelentettek, mint szombaton, intenzív osztályon 966 személyt kezelnek. A járvány 
kezdete óta 691 377 személy gyógyult ki a koronavírus okozta Covid–19-betegségből, 
jelenleg 35 060 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván. Összesen 7373 beteget ápol-
nak az ország különböző kórházaiban.

Oroszország júniusig mindenkit beolthat, óvatos izraeli nyitás

Izrael óvatos nyitásba kezdett a közel egy hónapos szigorú zárlat után, dacára a 
magas járványügyi adatoknak – jelentette a Jediót Ahronót újság hírportálja. Tegnap 
reggel befejeződött a január 8-án bevezetett harmadik, „hermetikus” országos zár-
lat, amely szemben az első és második karanténnal csekélyebb eredményt hozott, 
szakértők szerint a koronavírus fertőzőbb brit változata és a lakosság fegyelmezetle-
nebb viselkedése miatt. A karantén végeztével jóval magasabb az aktív fertőzöttek 
és a súlyos betegek száma, mint egy hónapja, de a vírus reprodukciós rátája 1,2-ről 
1-re csökkent, ami azt jelenti, hogy minden vírushordozó átlagosan egyetlen másik 
embernek adja át a fertőzést. Egyelőre nem született döntés a bölcsődék, óvodák 
és iskolák újraindításának időpontjáról és módjáról, noha ez jelentősen meghatá-
rozza a gazdaság beindításának lehetőségét, a szülők visszatérését munkájukhoz. 
Közben a moszkvai hatóságok szerint Oroszországban júniusig minden jelentkező 
megkaphatja a Covid–19-betegség elleni védőoltást, ezáltal az egyetlen ország lehet 
a világon, amelyik nyárig be tudja oltani az összes állampolgárát, aki ezt akarja. Ille-
tékesek szerint a hétvégére 25-re emelkedik azoknak az országoknak a száma, ahol 
a Szputnyik V alkalmazását engedélyezték.

HAMAROSAN HÁROMFÉLE VAKCINÁVAL FOLYTATÓDHAT AZ IMMUNIZÁLÁS AZ ORSZÁGBAN

Bukarestben is gyárthatnak oltást
Megkezdték tegnap az AstraZe-
neca által előállított koronavírus 
elleni vakcina szétosztását az 
országban, ma pedig várhatóan 
megérkezik a Pfi zer–BioNTech-fé-
le védőoltás nyolcadik szállítmá-
nya. Közben a bukaresti hatósá-
gok azt szeretnék, ha Romániában 
is gyártanának az EU-ban engedé-
lyezett oltóanyagból.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

R omániában is gyártani fogják leg-
alább az egyik olyan koronavírus 
elleni oltóanyagot, amelynek hasz-

nálatát az Európai Unió már engedélyez-
te – közölte szombaton Florin Cîțu mi-
niszterelnök. A kormányfő akkor beszélt 
minderről, amikor a bukaresti Carol Da-
vila-kórházban megkapta a koronavírus 
elleni védőoltás második, emlékeztető 
adagját. A Mediafax hírügynökség jelen-
tése szerint Cîțu azt mondta: az Európai 
Bizottság érdeklődött, hogy Romániának 
elvileg megvannak-e a vakcinagyártás-
hoz szükséges kapacitásai. A román mi-
niszterelnök erre igennel felelt, és már 
folynak az egyeztetések a részletekről. 
Florin Cîțu azt nem közölte, hogy melyik 
oltóanyagról lenne szó, illetve hogy mikor 
kezdődhet meg a gyártás. A jelentés sze-
rint orosz és kínai fejlesztésű oltóanyagok 
gyártásáról nincs szó. A vakcinák előál-
lítása feltehetően a hadsereg irányítása 
alatt álló, bukaresti Cantacuzino kutató-
intézetben történne.

A kormányfő közölte azt is, hogy Ro-
mánia legkevesebb hatszázezer oltást 
kap az AstraZenecától február folyamán, 
erre az oltásra szerdán indul az előjegy-
zés. A Covid–19 elleni oltással kapcsola-

tos tevékenységeket koordináló országos 
bizottság (CNCAV) szerint az AstraZene-
ca által kifejlesztett koronavírus elleni 
vakcinát a 18 és 55 év közöttiek immu-
nizálására ajánlják, az első és második 
dózis közötti időszak nyolc hét lesz. Az 
AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vak-

cinájából 81 600 dózis érkezett tegnap a 
bukaresti Cantacuzino intézetbe, és már 
meg is kezdték a szétosztását az ország-
ban: Kolozsvárra 23 400, Craiovára 15 
300, Jászvásárra 25 200, Temesvárra pe-
dig 17 100 dózist vittek, Bukarestben csak 
600 adag maradt. Ugyanakkor a Pfi zer–
BioNTech-féle védőoltásból mára várják 
az újabb, 163 800 dozisból álló nyolcadik 
szállítmányt Romániába, legközelebb pe-
dig egy hét múlva érkezhet ilyen vakcina. 
Az oltási kampány kezdetétől, december 
27-étől mostanáig több mint 840 ezer 
személyt oltottak be koronavírus ellen az 
országban, többségüket Pfi zerrel, 23 ezer 
polgárt a Moderna vakcinájával.

Rusvai Miklós magyarországi vírusku-
tató közölte, a koronavírus elleni vakci-
nák hasonló hatásfokúak. A szakértő a 
magyar közszolgálati televíziónak nyi-
latkozva felhívta a fi gyelmet, hogy a fer-
tőződést nem akadályozza ugyan meg az 
oltás, de elkerülhető a súlyos megbetege-
dés, és nagyságrendekkel kevesebb vírus 
jut ki a szervezetből a környezetbe, így jó-
val kisebb a járvány terjedésének veszélye 
is; erősödik a nyájimmunitás.
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 » KRÓNIKA

G leccserszakadás miatt vészhelyzet ala-
kult ki tegnap az észak-indiai Uttarak-

hand államban, sok lakost kitelepítenek 
otthonából az árvízveszély miatt, 100–150 
ember eltűnt – számoltak be helyi tiszt-
ségviselők. Az egyik himalájai gleccserről 
leszakadó jég megrongálta a Risi Ganga 
folyón működő vízerőművet, a folyó víz-
szintje folyamatosan emelkedik – közölte 

a helyi rendőrség. A Reuters hírügynök-
ség idézett egy szemtanút, aki elmondta: 
a gleccserlavina olyan gyorsan jött, hogy 
képtelenség volt bárkit fi gyelmeztetni, ha 
az útjában volt. „Úgy éreztem, engem is 
el fog sodorni” – mondta a Raini faluban 
élő lakos. Hozzátette, félő, hogy sokan 
meghaltak, akik az erőműben dolgoztak, 
vagy fát gyűjtöttek a környéken, állataikat 
legeltették. Az MTI tájékoztatása szerint az 
indiai hatóságok még Újdelhiből is küldtek 

egy helikopteres mentőcsapatot a hely-
színre. Helyi lakosok a közösségi médiára 
feltettek már néhány felvételt, amelyen 
látható a jég és a víz pusztítása. Uttarak-
hand (2007. január 1-je előtt Uttaráncsal) 
államot 2000-ben alakították ki, előtte a 
terület Uttar Prades államhoz tartozott. 
A területen gyakran történnek villámár-
vizek és földcsuszamlások. 2013-ban a 
rekord mennyiségű eső árvizet idézett elő, 
és csaknem hatezer ember halálát okozta.

Sokan eltűntek gleccserlavina miatt Indiában

 » RÖVIDEN

Ismét kiviselte magát az AUR szenátora
Eljárást indított a rendőrség egy jászvá-
sári étteremben pénteken este szervezett 
összejövetel ügyében, amelynek fősze-
replője a szélsőségesen nacionalista 
Románok Egységéért Szövetség (AUR) 
szenátora, Diana Şoşoacă volt. Felvéte-
lek tanúsága alapján a nyíltan korona-
vírus-tagadó és oltásellenes politikus 
maszk nélkül román hazafi as dalokat 
énekelt és ölelkezett a mulatság 15, az 
előírásokra fi ttyet hányó résztvevőjével. 
A buli egy részét élőben közvetítette 
közösségi oldalán, követőit többek között 
arra biztatta: „Itt az ideje, hogy feléb-
redjetek, és éljétek az életeteket!” Diana 
Şoşoacă több hazafi as nótát Raed Arafat 
belügyi államtitkárnak dedikált.

Budapest engedélyezte a Szputnyik V-öt
Kásler Miklós miniszter tegnapi bejelen-
tése szerint a magyarországi hatóságok 
engedélyezték a koronavírus elleni orosz 
vakcina használatát. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának vezetője közölte, 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) befejezte a Szputnyik V oltás 
esetében a feltételül szabott hatósági 
vizsgálatokat, amelyek alapján megálla-
pította, hogy a vakcina gyógyszerminősé-
gi tekintetben a gyártói specifi kációnak 
megfelelt, immunbiológiai szempontból 
pedig embereken alkalmazható. Ennek 
nyomán a Pfi zer/BioNTech, a Moderna, 
és az AstraZeneca koronavírus elleni 
vakcinája után újabb oltóanyag kapta 
meg az engedélyt a magyarországi hasz-
nálatra. Szijjártó Péter külügyminiszter 
korábban elmondta, Magyarország 
három ütemben 2 millió adagot vásárol 
az orosz védőoltásból.

Nőt nevezett ki segédtitkárnak a pápa
Ferenc pápa nőt nevezett ki a Katolikus 
Püspöki Szinódus segédtitkárává, amire 
még nem volt példa – adta hírül szom-
baton éjjel a dpa német hírügynökség. 
A szentatya Nathalie Becquart francia 
teológus nővért emelte a posztra. A 
püspöki zsinatban szavazati joggal járó 
kinevezéssel – az egyházi sajtó szerint 
– a cél az egyházban a női jelenlét jelké-
pének erősítése. Ferenc pápa ugyancsak 
a testület másodtitkárának nevezte ki a 
spanyol Luis Marint. A két segédtitkár fel-
adata, hogy segítsék Mario Grech máltai 
bíborost a Katolikus Püspöki Szinódus 
vezetésében. A pápa egyébként tegnap 
hetek óta először hívők jelenlétében 
mondott beszédet lakosztályának a Szent 
Péter térre néző ablakából.

Biden nem bízna államtitkokat Trumpra
Joe Biden nem szeretné, ha elődjét, 
Donald Trumpot a továbbiakban is 
hírszerzési tájékoztatókban részesíte-
nék, ahogy az egyébként szokás a volt 
elnökök esetében. Az új amerikai elnök 
a CBS televíziós csatornának adott 
interjúban elmondta, Trump viselkedése 
kiszámíthatatlan, és félő, hogy titkos 
információkat szivárogtatna ki, ezért meg 
kell szüntetni a hozzáférését. Nem tért ki 
részletekbe menően arra, hogy szerinte 
mi történhetne, csupán annyit mondott, 
elődjének egyszerűen a továbbiakban 
nincs már szüksége ezen információkra. 
A volt amerikai elnökök hagyományosan 
a mandátumukat követően továbbra is 
megkapják a hírszerzési tájékoztatókat, 
azonban ez mindössze a szokásjogból 
ered, így Biden minden további nélkül 
megtagadhatja Trumptól. Sajtóhírek 
szerint Trump elnöksége alatt többször 
is felfedett nyilvánosan titkosszolgálati 
információkat, a napi tájékoztatók iránt 
pedig nem sok érdeklődést tanúsított.

Megérkezett az AstraZeneca-vakcina, amelyből 600 ezret kap Románia februárban




