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Kevés teszttel 1400 alatt az esetszám

Mivel vasárnap nem végeztek sok tesztet, ezúttal is meglehetősen kevés új korona-
vírus-fertőzöttről érkezett hír a tegnapi adatok szerint: 9520 mintából – ebből 6210 
PCR-, 3310 pedig antigénteszt volt – 1319 lett pozitív, ami 13,86 százalékos arány. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 746 637. A gyógyultak száma 1304 fővel 692 681-re 
nőtt, miközben a kór szövődményeiben újabb 80 fertőzött hunyt el – közülük 76-an 
igazoltan krónikus betegek voltak –, az elhalálozások száma így már 18 961. A kór-
házakban 7563 fertőzöttet ápoltak, közülük 958-at intenzív osztályon. Temes megye 
mellett eközben Máramaros megye is vörös zónába került, miután a fertőzések 
aránya 3,03 ezrelékre nőtt az előző két hétben.

JÖVŐ HÉTTŐL 180 ÚJ OLTÓPONTBAN ADJÁK BE A JELENTKEZŐKNEK AZ ASTRAZENECA VAKCINÁJÁT

Holnaptól várják a regisztrálókat
Holnaptól lehet regisztrálni az Ast-
raZeneca által gyártott vakcinák be-
adására az erre kialakított internetes 
oldalon vagy telefonon keresztül. A 
vakcinákat február 15-étől adják be a 
most megnyitandó új oltópontokban.

 » BALOGH LEVENTE

F ebruár 15-étől, azaz hétfőtől kezdik a 
lakosság oltását az AstraZeneca által 
gyártott oltóanyaggal, ehhez 180 új 

oltópont nyílik az országban. A jelentkezés 
ezen oltópontokba holnaptól válik lehető-
vé – közölte tegnap az oltás koordinálásá-
ért felelős testület. Az új helyszínekre az 
oltási kampány második körében érintet-
tek közül a krónikus betegek és a kulcsfon-
tosságú munkakörökben dolgozók jelent-
kezését várják. Jelentkezni a megszokott 
módon, azaz az erre létrehozott internetes 
oldalon, a házi- vagy a kezelőorvoson ke-
resztül, illetve telefonon lehet.

Mint ismeretes, ebben a hónapban 
800 ezer AstraZeneca-oltás érkezik Romá-
niába, amellyel a 18 és 55 éves életkor kö-
zöttieket oltják be, a két oltás között nyolc 
hétnek kell eltelnie. Florin Cîţu miniszter-
elnök tegnap közölte, a teljes szállítmányt 
az első dózis beadására használják fel.

Elfújta” a hóvihar a vakcinát
Eközben egy időre Németországban re-
kedt az a Pfi zer–BioNTech-vakcinaszál-
lítmány, amelynek tegnap kellett volna 
megérkeznie Romániába, miután az ott 
tomboló heves hóvihar miatt nem tudott 
felszállni a lipcsei repülőtérről a gép, 
amely az oltóanyagokat szállította volna. 
A nyolcadik, 163 800 dózist tartalmazó 
szállítmánynak légi úton kellett volna 
megérkeznie a bukaresti, kolozsvári és 
temesvári repülőtérre. Florin Cîţu mi-
niszterelnök ugyanakkor igyekezett meg-
nyugtatni mindenkit, hogy a késés nem 

zavarja meg az oltási kampány menetét. 
Megjegyezte ugyanakkor: a kormány 
megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a 
nap folyamán később mégis el lehessen 
indítani a szállítmányt, vagy még a tegna-
pi, vagy a mai nap során.

„Beszéltem a védelmi minisztériummal 
is, hogy lássuk, létezik-e rá lehetőség, 
hogy el tudjuk mi hozni a vakcinákat. Eze-
ket amúgy is a második dózis beadására 
használjuk fel, nem lesznek csúszások 
emiatt az előjegyzésekben” – mutatott 
rá a kormányfő. A miniszterelnök szerint 
egyébként továbbra is nagyon jól halad a 
koronavírus elleni oltási kampány.

Jönnek a várólisták
Eközben Valeriu Gheorghiţă, a kampány 
koordinátora közölte, hamarosan várólis-
tára regisztrálhatnak azok, akik előjegy-
zést kérnek a koronavírus elleni oltásra; a 
várólistás rendszer akkor kezd el működ-
ni, amikor lesz annyi oltóanyag, hogy va-
lamennyi oltópontot megnyissák. Amint 
elkezdik használni a várólistát, a platfor-
mon megjelenő új oltási időpontokra az 
ezen a listán szereplő személyek lesznek 
jogosultak, a rendszer ugyanis automati-
kusan lefoglalja számukra a helyet, amíg 
visszaigazolás érkezik részükről – magya-
rázta a szakember. Hozzátette, minden ol-
tóközpontnak saját várólistája lesz, ezért 
kell megvárni, hogy valamennyi központ-

nál induljon be az oltás. Gheorghiţă sze-
rint ezt április 1-jére becsülik, reményeik 
szerint addig véglegessé válik a vakcina-
gyártók szállítási ütemterve. A koordiná-
tor azt is elmondta, hogy a fogorvosokat 
és a bőrgyógyászokat is bevethetik a koro-
navírus elleni oltási kampányban. Azt is 
közölte, hogy a tervek szerint úgy osztják 
majd el a vakcinákat, hogy egy oltópont-
ban lehetőség szerint csak egyféle oltást 
alkalmazzanak.

Bekeményített volna Voiculescu
Egyébként sajtóértesülések szerint az 
egészségügyi tárca arra készült, hogy ke-
mény bírsággal sújtsa azokat az orvosokat, 
akik soron kívül oltanak be arra elvileg jo-
gosulatlan személyeket. A kormányba az 
USR–PLUS által delegált egészségégügyi 
miniszter, Vlad Voiculescu már korábban 
is ellenőrzéseket rendelt el, miután kide-
rült, hogy több mint ezer embert soron 
kívül oltottak be, egy orvosra pedig ötezer 
lejes bírságot róttak ki az oltási listán nem 
szereplő személyek beoltása miatt. Egyes 
kormányzati illetékesek szerint a tervezett 
rendelet problémás lenne, mivel elriaszt-
hatja az egészségügyi személyzetet az ol-
tási kampányban való részvételtől, miköz-
ben komoly gondot okoz az emberhiány. 

A nap folyamán aztán az egészségügyi 
tárca jelezte: mégsem kezdeményezi a bír-
ságok növelését. Ugyanakkor megjegyez-
te: a visszaélésekre vonatkozó panaszokat 
továbbra is kivizsgálja, egyúttal leszögez-
te, hogy továbbra is a 65 év fölöttiek, a kró-
nikus betegek, a fogyatékkal élők és a haj-
léktalanok beoltását tekinti prioritásnak.

Az ügy újabb potenciális koalíciós 
konfl iktus magvait hordozta, ugyanis Voi-
culescuval sem Florin Cîţu liberális párti 
miniszterelnök, sem Valeriu Gheorghiţă, 
az oltási kampány koordinátora nem ért 
egyet. Korábban ugyanis mindketten le-
szögezték: mivel a cél a lakosság 70 szá-
zalékának mihamarabbi beoltása, és az 
oltóanyagot sem szabad pazarolni, ha 
olyan helyzet áll elő, amelyben választani 
kell egy olyan személy beoltása között, aki 
nem szerepel a listán, és aközött, hogy el-
dobják a megmaradt oltóanyagot, akkor az 
előbbi mellett kell dönteni.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Egy friss felmérés szerint a lakosság több 
mint 55 százaléka beoltatná magát az 

idén koronavírus ellen, a megkérdezet-
tek csaknem 40 százaléka pedig nem, a 
többiek még nem döntöttek, vagy nem 
válaszoltak. Az INSCOP közvélemény-ku-
tató intézet és a kolozsvári Babes–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) politika-köz-
igazgatás és kommunikációtudományi 

karának tegnap ismertetett közös felmé-
réséből kiderült, hogy a harminc év alatti-
aknál 42, a 60 év felettieknél pedig már 72 
százalékos az oltási hajlandóság.

Az oltást elutasítók csaknem fele állí-
totta, hogy döntése végleges. Több mint 
harminc százalékuk a mellékhatásoktól 
tartva, 27 százalékuk az oltóanyag ha-
tékonyságát megkérdőjelezve, 15 száza-
lékuk az immunizálással kapcsolatos 
információhiányra hivatkozva utasítja el 

az oltást, 13 százalékuk pedig nem hisz a 
SARS-CoV-2-vírus létezésében.

A megkérdezettek több mint kétharma-
da azonban valós egészségügyi veszély-
nek tartja a világjárványt, és csaknem 77 
százalékuk ért egyet azzal, hogy az oltás 
a leghatékonyabb módja egy betegséggel 
szembeni védekezésnek. A válaszadók 83 
százaléka szerint a Covid–19 elleni oltás 
beadása csak önkéntes alapon történhet, 
16 százalékuk viszont kötelezővé tenné. 

Egyre nagyobb az oltakozási kedv az országban

 » RÖVIDEN

Merényletet terveztek
a szerb államfő ellen
Merényletet terveztek Alekszandar 
Vucsics szerb államfő ellen január végén, 
ezért az államalapító, Stefan Nemanja 
(Nemanja István) szobrának január 27-i 
ünnepélyes leleplezésekor a rendőrség 
különleges egységének több mint 850 
tagja biztosította a védelmét – jelentette 
ki Bogdan Pusics, a bűnügyi rendőrség 
igazgatóságának vezetője a szerb sajtó 
tegnapi beszámolói szerint. A rendőrségi 
vezető vasárnap este arról is beszélt, 
hogy a merényletet a megszerzett infor-
mációk szerint azok a bűnözői csoportok 
tervelték ki, amelyek tagjait az utóbbi 
napokban a rendőrség letartóztatta. 
Az üggyel összefüggésben február 4-én 
a belgrádi rendőrség tizenhét embert 
fogott el, akiket szervezett bűnözéssel, 
gyilkossággal, rablással, zsarolással és 
drogkereskedelemmel gyanúsítanak. 
A bűnözői csoport a Partizan labdarú-
góklub szurkolói csapatát használta 
fedőszervezetként.

Vízágyús tömegoszlatás Mianmarban
Ismét tüntettek Mianmar több városában 
tegnap a katonai hatalomátvétel ellen, 
a fővárosban, Najpjidóban a rendőrség 
vízágyúkkal oszlatta a tiltakozókat, hely-
színi beszámolók szerint ketten megsebe-
sültek. Az MRTV állami tévécsatorna kö-
zölte, hogy a törvényekkel összhangban 
lépéseket kell tenni az ország stabilitását, 
a jogállamiságot és a közbiztonságot 
veszélyeztető fenyegetések ellen.

Biden: először Irán engedjen!
Az Egyesült Államok nem szünteti meg 
elsőként lépve Iránnal szembeni gazda-
sági szankcióit, hogy Teherán visszatér-
jen a tárgyalóasztalhoz, és megvitassák 
az Iránnal 2015-ben kötött atomalku 
felülvizsgálatát – mondta Joe Biden, az 
Egyesült Államok elnöke abban az inter-
júban, amelyet vasárnap sugárzott a CBS 
amerikai televízió. A pénteken rögzített 
beszélgetésben arra a kérdésre, hogy 
az Egyesült Államok előbb oldja-e fel a 
szankciókat, semmint Irán visszatérne 
a tárgyalóasztalhoz, Biden egyértelmű 
nemmel válaszolt, majd miután feltették 
azt a kérdést, hogy Iránnak kell-e lépnie 
elsőként, nevezetesen abbahagynia 
urándúsítását, az elnök bólintással felelt 
Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási 
és politikai vezetője vasárnap az iráni 
állami televízióban jelentette be: Irán 
végleges és megmásíthatatlan döntése, 
hogy azután teljesíti ismét a 2015. évi 
atomalkut, hogy Washington feloldja az 
ellene elrendelt szankciókat. „Miután 
ellenőriztük, hogy az összes büntetőin-
tézkedést megfelelően törölték, ismét be 
fogjuk tartani kötelezettségeinket (...) Ez 
visszafordíthatatlan és végleges döntés, 
amellyel minden iráni vezető egyetért” – 
mondta Hamenei.

Megkezdődött az izraeli kormányfő
korrupciós perének érdemi tárgyalása
Megkezdődött Benjámin Netanjahu iz-
raeli miniszterelnök korrupciós perének 
érdemi tárgyalása Jeruzsálemben néhány 
héttel a március 23-i parlamenti választá-
sok előtt – jelentette a 12-es kereskedelmi 
tv híradása tegnap. A kormányfő már a 
kitűzött időpont előtt megérkezett a jeru-
zsálemi körzeti bíróságra ügyvédei kísé-
retében. Az épületnél tüntetők fogadták, 
akik hangszórókon követelték lemondá-
sát. Az izraeli miniszterelnök ellen tavaly 
nyújtott be a főügyész vádiratot csalás, 
közhivatallal való visszaélés és korrupció 
vádjával, az első tárgyalási napot tavaly 
májusban tartották.

Fagyos körülmények. A lipcsei reptérről nem tudtak időben elindulni a vakcinák




