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Több mint hétezren kórházban, egyre kevesebben intenzív osztályon

Miközben a hétvégi lassúbb üzem után ismét felpörgött tesztelés nyomán növeke-
dett, még így is 3000 alatt maradt az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizáltak 
száma, az intenzív osztályon ápoltaké is tovább csökkent. A tegnapi adatok szerint 
22 133 PCR- és 8166 antigéntesztből 2797 lett pozitív, ami 9,2 százalékos arány. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma már 749 434. A gyógyultak száma 2717 fővel 693 
398-ra nőtt. A kór szövődményeiben 95-en haltak meg – közülük 91-en igazoltan 
krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma meghaladta a 19 ezret: 19 056-
ra növekedett. A kórházakban 7337 fertőzöttet ápoltak, közülük 937-et intenzív osz-
tályon. Az egészségügyi tárca szerint újabb három fertőzött szervezetében mutatták 
ki a brit mutációt. Egy bukaresti, egy Kolozs és egy Kovászna megyei esetről van szó 
– utóbbi két fertőzött nem járt Nagy-Britanniában.

MINDEGYIK GYÁRTÓ TÖBB OLTÁST SZÁLLÍT – JÖNNEK A MOBIL OLTÓEGYSÉGEK

Vakcinadömpinget ígérnek
Február második felében és március-
ban felpörög a koronavírus elleni ol-
tások szállításának üteme Románia 
irányába – ígéri az oltási kampányt 
koordináló testület illetékese.

 »  BALOGH LEVENTE

J elentős mennyiségű koronavírus elleni 
oltóanyag érkezik az országba február-
ban és márciusban az oltási kampányt 

koordináló testület tegnapi bejelentése 
szerint. A bizottság helyettes vezetője, 
Andrei Baciu egészségügyi államtitkár kö-
zölte: a Pfi zer–BioNTech vakcinájából feb-
ruárban megérkezik a 720 ezerig hátralevő 
mennyiség, márciusban viszont már több 
mint 1 100 000 adagnyi vakcinára számíta-
nak a román illetékesek a gyártótól.

A Moderna vakcinájából februárban 
167 ezer, márciusban pedig 226 ezer, míg 
a legutóbb jóváhagyott, hétfőtől alkalma-
zandó AstraZeneca szérumából február 
12-én 92 ezer, a hónap végéig mintegy 
740 ezer adagot, március közepéig pedig 
további 370 ezer adagot kap Románia. Ed-
dig egyébként összesen 1 236 449 adagnyi 
oltóanyag érkezett meg, ebből 981 600 
adagot szét is osztottak, 254 ezer adagnyi 
pedig raktáron van.

Fejlesztik a portált, lehet
regisztrálni az AstraZenecára
Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora azt is elmondta, hogy jelen-
leg zajlik a regisztrációs portál fejlesztése, 
amely lehetővé teszi, hogy hamarosan 
a hivatalosan nyilvántartott fogyatékkal 
élők is regisztrálhassanak, és oltási idő-
pontot kérhessenek. Azt is elmondta, hogy 
március második felétől megkezdik tevé-
kenységüket a mobil oltóegységek.

A katonaorvos szerint ezek a mobil egy-
ségek az olyan vidéki településeket keresik 
majd fel, ahonnan nehéz bejutni a kör-
nyező oltóközpontokba. Arról is beszélt: 
áprilistól várólistákat nyitnak, amelyeken 
az érdeklődők az általuk kiválasztott oltó-
pontot jelölhetik be, és ha felszabadul egy 
hely, SMS-ben és e-mailben is értesítést 

kapnak. A koordinátor emlékeztetett: má-
tól lehet időpontot foglalni a hétfőtől meg-
nyíló 180 új oltóközpontba, amelyekben az 
AstraZeneca oltóanyagát kapják majd meg 
a jelentkezők. Amúgy hétfőig összesen 
661 062-en kapták meg az oltást, közülük 
230 286-an már mindkét adagot.

Egyébként hétfő estére sikerült eljuttat-
ni Bukarestbe annak a 164 ezer adagos 
Pfizer–BioNTech-vakcinaszállítmánynak 
a nagyobbik részét, amelynek hétfőn reg-
gel kellett volna megérkeznie, de az oltó-
anyagot szállító repülő nem tudott felszáll-
ni a lipcsei repülőtérről a hóvihar miatt. 
Az összesen 35 ezer adagos kolozsvári és 
temesvári szállítmányt későbbre várták. 
Bukarestben egyébként tegnap kisebb 

probléma is adódott: az egyetemi kórház 
előtt hosszú, mintegy százfős sor alakult ki 
az oltásra várakozókból, miután több mint 
egy órát késett a vakcinák kiszállítása.

Egészségügyi tárca: mindegyik
vakcina ajánlott a cukorbetegeknek
Az egészségügyi minisztérium tegnap 
közölte: mindhárom, Romániában en-
gedélyezett vakcina beadható a cukor-
betegeknek is a cukorbetegség jellegétől 
függetlenül. A tárca emlékeztetett: a di-
abéteszes betegeknek nagyon fontos, hogy 
beoltassák magukat koronavírus-fertőzés 
ellen, mivel esetükben hangsúlyozottan 
fennáll a veszélye a betegség súlyos formá-
ja kialakulásának. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Fokozódott a feszültség az Európai Unió és 
Oroszország között, miután Németország, 

Lengyelország és Svédország hétfőn a múlt-
heti orosz lépésekre adott válaszintézkedés-
ként kiutasított egy-egy orosz diplomatát. Az 
érintett országok külügyminisztériumainak 
hétfő esti közlése szerint a poznani orosz 
főkonzulátus, a berlini orosz nagykövetség, 
illetve a stockholmi orosz nagykövetség egy-
egy munkatársát nyilvánították nemkívána-
tos személynek. Oroszország kiutasított több 
európai diplomatát, köztük egyet a német 
nagykövetségről. Ezt a döntést semmi sem 
indokolta – olvasható a német külügyi tár-
ca közleményében. Válaszul arra, hogy az 
orosz külügyminisztérium alaptalanul ki-
utasított egy lengyel diplomatát, Lengyelor-
szág külügyminisztériuma ma a kölcsönös-
ség elve alapján és Németországgal, illetve 
Svédországgal egyeztetve úgy határozott, 
hogy nemkívánatos személlyé nyilvánítja a 
poznani orosz főkonzulátus egyik munka-
társát – közölte a lengyel diplomáciai tár-

ca Twitter-oldalán. Tájékoztattuk az orosz 
nagykövetet, hogy a diplomáciai képviselet 
egyik munkatársát felszólították Svédország 
elhagyására. Ez határozott válasz a svéd dip-
lomata elfogadhatatlan kiutasítására, aki 
csak a kötelességét tette” – írta Ann Linde 
svéd külügyminiszter mikroblogján.

Az ügy előzménye, hogy az orosz külügy-
minisztérium pénteken közölte: Oroszország 
kiutasít svéd, német és lengyel külképvise-
leti alkalmazottakat arra való hivatkozás-
sal, hogy nem engedélyezett tüntetésekben 
vettek részt. A diplomatáknak az Alekszej 
Navalnij ellenzéki politikus támogatására 
megszervezett tüntetéseken való jelenlétéről 
az elmúlt napok során videófelvételeket mu-
tattak be az orosz tévécsatornákon. Moszkva 
amúgy épp akkor tette a bejelentést, amikor 
az orosz fővárosba látogatott Josep Borrell, 
az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselője. Borell és Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter megbeszélése feszült han-
gulatú volt, utána pedig Lavrov azt mondta, 
hogy „az EU megbízhatatlan partner”. Bor-
rell vasárnap azzal védekezett, hogy szerinte 

Oroszország egyre inkább távolodni akar Eu-
rópától. Azt is írta, hogy „egy agresszív mó-
don megrendezett sajtótájékoztató és három 
uniós diplomata látogatásom során történt 
kiutasítása azt jelzi, hogy az orosz hatóságok 
nem akarják megragadni a lehetőséget az 
EU-val folytatott konstruktívabb párbeszéd-
re”. Több EP-képviselő egyébként a moszk-
vai „leszereplés” miatt levélben kérte Borrell 
elmozdítását. Az 55 képviselő feleslegesnek 
nevezte a véleményük szerint megalázó ki-
menetelű, két nappal Navalnij elítélése után 
tett látogatást, amelynek – mint írták – rend-
kívül romboló hatása van az Európai Unió 
megítélésére. Marija Zaharova orosz külügyi 
szóvivő tegnap Borell látogatását úgy kom-
mentálta: az EU „nyilvános megrovásban” 
akarta részesíteni Moszkvát, de kudarcot 
vallott. A nap folyamán korábban kiadott 
állásfoglalásában Szergej Lavrov orosz kül-
ügyminiszter arról beszélt: a német titkos-
szolgálatok valószínűleg segítettek Alekszej 
Navalnijnak az általa Vlagyimir Putyin orosz 
elnök tulajdonának mondott „gelendzsiki 
palotáról” szóló fi lm felvételében.

Fokozódik a feszültség az EU és Oroszország között

 » RÖVIDEN

Két tesztet kell végeztetniük
a Nagy-Britanniába utazóknak
Hétfőtől a külföldről Nagy-Britanniába 
utazóknak az érkezésük utáni karan-
ténidőszak alatt két koronavírustesztet 
kell elvégeztetniük – jelentette be tegnap 
Matt Hancock brit egészségügyi minisz-
ter. Hancock a londoni alsóházban tartott 
tájékoztatóján elmondta azt is, hogy tíz 
évig terjedő börtönnel sújthatók azok a 
beutazók, akik elhallgatják a brit hatósá-
gok elől, hogy az érkezésük előtti tíz nap-
ban olyan országban jártak, amelyből a 
járványellenes intézkedések értelmében 
jelenleg nem lehet beutazni Nagy-Britan-
niába. A miniszter tájékoztatása szerint 
a külföldről érkezőknek február 15-től 
két PCR-tesztet kell elvégeztetniük, az 
egyiket két nappal, a másodikat nyolc 
nappal érkezésük után. A brit kormány 
már három hete érvényben lévő rendel-
kezése alapján a külföldről Nagy-Britan-
niába utazóknak indulásuk előtt is el 
kell végeztetniük egy koronavírustesztet, 
és csak e szűrővizsgálat 72 óránál nem ré-
gebbi negatív leletének felmutatása után 
kezdhetik meg utazásukat.

Netanjahu: a Golán-fennsík örökre
Izrael része marad
A Golán-fennsík örökre Izrael Állam 
része marad – szögezte le Benjámin Ne-
tanjahu izraeli miniszterelnök hivatala 
tegnapi közleményében Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter nyilatkozatá-
ra reagálva. „Izrael álláspontja ebben 
a kérdésben egyértelmű: a Golán-fenn-
sík minden lehetséges forgatókönyv 
esetén izraeli marad” – hangsúlyozta a 
miniszterelnöki hivatal Jeruzsálemben. 
A szűkszavú szöveggel Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter korábbi nyi-
latkozatára válaszoltak, amely szerint az 
Egyesült Államok elismeri, hogy Izrael 
biztonsága szempontjából fontos a Szí-
riától az 1967-es, a hatnapos háborúban 
elfoglalt terület, de ez a jövőben meg-
változhat egy esetleges szíriai politikai 
változás nyomán.

Atomfegyverrel fenyegetőzik Irán
Atomfegyver fejlesztésével fenyegetőzött 
az iráni kormány tegnap. Mahmúd Alavi 
hírszerzési miniszter az állami televízió-
ban közölte, hogy Irán nukleáris fegyver 
fejlesztésébe kezdhet, ha az országgal 
szembeni szankciókat nem oldják fel. 
Teherán korábban többször hangsúlyoz-
ta, hogy az ország nukleáris programja 
kizárólag békés célokat szolgál, Irán 
legfelsőbb vallási és politikai vezetője, 
Ali Hamenei ajatollah pedig korábban 
fatvát, azaz vallásjogi döntést is hozott, 
amelyben tilosnak minősítette a nuk-
leáris fegyvereket. „Atomprogramunk 
békés jellegű, és a legfőbb vezető fatvája 
betiltotta az atomfegyvereket, de ha Iránt 
ebbe az irányba nyomják, akkor az nem 
Irán hibája, hanem a nyomásgyakorlóké” 
– hangoztatta Alavi.

Tovább folytatja atomprogramját
Észak-Korea
Észak-Korea a nemzetközi szankciókat 
megsértve folytatta atom- és rakétaprog-
ramját 2020-ban – áll abban a bizalmas 
jelentésben, amely hétfőn került az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa elé. Minderről a Reu-
ters brit hírügynökséget egy ENSZ-diplo-
mata tájékoztatta. A szankciók betartását 
ellenőrző független szakértők éves jelen-
tése szerint Észak-Korea hasadóanyagot 
termelt, korszerűsítette ballisztikus 
rakétáinak infrastruktúráját, és továbbra 
is megpróbál atom- és rakétaprogramjá-
hoz külföldről anyagot és technológiát 
beszerezni.

Orvosolják a hiányt? Egy bukaresti oltóközpontban sor alakult ki a vakcina késése miatt




