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Kevéssel 1300 fölött az új fertőzöttek száma

A vasárnap megszokott alacsony tesztszám ezúttal is meglátszik a tegnap nyilvános-
ságra hozott járványadatokból: 5945 PCR- és 3830 antigéntesztből 1331 lett pozitív, ami 
13,62 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 763 294. A gyógyultak száma 
1369 fővel 709 520-ra nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 79 fertőzött – közülük 74-en 
igazoltan krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 19 445. A kórházakban az 
előző napinál több, 7048 fertőzöttet ápoltak, közülük 941-et intenzív osztályon.

 » RÖVIDEN

Orbán Viktor: nagyon felpöröghet
az oltási kampány
Magyarországnak minden oltóanyag-
ra szüksége van, mert az oltás menti 
meg az életet és a munkahelyeket, az 
európai vakcinaellátását bizonytalan-
ságai mellett Magyarországon május 
végéig 3,5 millióval több embert tudnak 
beoltani, mint egy hasonló méretű EU-s 
ország, amely csak nyugati vakcinával 
olt – jelentette ki Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök tegnap, az Országgyűlés 
idei első ülésén. Közölte: reális esély van 
arra, hogy április elejére a 2 millió főt is 
meghaladhatja a beoltottak száma, vagy-
is minden 60 évnél idősebb regisztrált 
ember megkapja az oltást. Ugyanakkor 
rámutatott: a ragályosabb vírusmutáció 
miatt ismét emelkedő tendencia jöhet. 
Ezért szükség van az Országgyűléstől ka-
pott felhatalmazás meghosszabbítására 
és az eddigi szabályok szigorú, követ-
kezetes betartására. Eközben Menczer 
Tamás, a magyar Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért 
és az ország nemzetközi megjelenítéséért 
felelős államtitkára tegnap hajnalban a 
Szijjártó Péter tárcavezető Facebook-ol-
dalán közzétett videóban bejelentette: 
elindult a magyar állam repülőgépe 
Pekingbe az első vakcinaszállítmányért. 
Közlése szerint a pekingi érkezést követő-
en 550 ezer adagnyi vakcinát pakolnak a 
gépre, amely várhatóan ma délben érke-
zik vissza Magyarországra. Ez a vakcina-
mennyiség 275 ezer ember beoltásához 
elegendő. Menczer Tamás hangoztatta: 
ez az a vakcina, amelyet a világban már 
több mint 30 millió ember megkapott.

Marad a NATO Afganisztánban
A táliboknak be kell tartaniuk a tűz-
szünetről szóló megállapodásokban 
foglaltakat, ugyanis a NATO mindaddig 
Afganisztánban marad, amíg az erőszak 
meg nem szűnik – jelentette ki a NATO 
főtitkára tegnap Brüsszelben. Jens Stol-
tenberg elengedhetetlennek nevezte az 
erőszak mérséklődését Afganisztánban, 
és azt mondta, csakis a helyzet normali-
zálódása esetén történhet meg a misz-
szióban részt vevő csapatok kivonása az 
országból. Leszögezte: egyetlen résztvevő 
ország sem akar a kelleténél tovább 
maradni, azonban a szövetségesek nem 
távoznak, mielőtt arra az idő elérkezne. 
„Célunk egyértelmű: nem hagyhatjuk, 
hogy az ország újra a terroristák menedé-
kévé váljon” – fogalmazott a főtitkár.

Mégsem nyithatnak
az olaszországi sípályák
Az olasz egészségügyi miniszter, Roberto 
Speranza nem engedélyezte a sípályák 
február 15-től tervezett megnyitását, és 
március 5-ig meghosszabbította a zárva 
tartásukat – közölte a tárca vasárnap 
este. A miniszter azonnali rendelkezéssel 
hatályon kívül helyezte a sípályák meg-
nyitásáról szóló döntéseket, amelyeket 
a tartományok hoztak még az előző 
kormány intézkedései alapján.

Lavrov: Brüsszel tudatosan bontotta le
az orosz–uniós kapcsolatokat
A Moszkva és Brüsszel közötti kapcsola-
tok tudatos lebontásával vádolta meg az 
EU-t Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ter, miután tegnap Moszkvában fogadta 
fi nn partnerét, Pekke Haavistót. „Készek 
vagyunk a problémák megvitatására. 
Amikor ez megfelel Oroszország érdekei-
nek is, együttműködünk a klímaváltozás 
és a környezetvédelem kérdéseiben. 
De ezeknek a kapcsolatoknak a vázát 
Brüsszel kezdeményezésére bontották le 
tudatosan” – mondta a tárcavezető.
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ELKEZDTÉK AZ IMMUNIZÁLÁST AZ ASTRAZENECA OLTÓANYAGÁVAL IS – ÖNKÉNTES MARAD AZ OLTÁS

Már három vakcinát vetnek be

Álálarc. Több mint 14 ezer hamis maszkot adtak el a temesvári kórháznak

T íz helyszínen tartott tegnap reggel ház-
kutatást a rendőrség, miután kiderült: 

hamisított maszkokat szállítottak a te-
mesvári Victor Babeș-kórháznak, amely-
ben koronavírus betegeket kezelnek. A 
rendőrség gazdasági bűncselekmények 
felderítésére szakosodott osztályának 
munkatársai Bukarestben, valamint Bi-
har, Brassó, Máramaros és Temes megyé-
ben tartottak tegnap házkutatásokat a 
legfőbb ügyészség koordinálásával.

Az alapos gyanú szerint még a tavalyi 
év végén a temesvári kórháznak 14 500 
olyan, FFP 3-asként árult maszkot adtak 
el, amelyekről kiderült, hogy hamisítot-
tak – többek között abból, hogy leesett 
róluk a beépített szűrő. A kórház három 
romániai cégtől vásárolta a hamisnak bi-
zonyult maszkokat, darabját 50 lejért, a 
kár így közel 150 ezer euró.

Cristian Oancea kórházmenedzser még 
novemberben az egészségügyi személyzet 
elleni merényletként minősítette az ese-
tet. Mint kiderült, a hamisított maszkok 

a rajtuk lévő címke tanúsága szerint Len-
gyelországból származtak.

A hatóságok most csalás és hamis ter-
mékek forgalmazása miatt indítottak eljá-
rást, az ügyben hat személyt állítottak elő. 

Az egészségügyi tárca tegnap közölte: 
nem javasolt a szelepes maszkok haszná-
lata a koronavírus-fertőzés ellen, a sze-
lepeken keresztül ugyanis a vírus képes 
bejutni.

Háromra nőtt a koronavírus ellen 
alkalmazott vakcinák száma, miután 
tegnaptól az AstraZeneca és az Ox-
fordi Egyetem által közösen kifejlesz-
tett oltóanyagot is alkalmazzák.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb lendületet vett tegnap a koro-
navírus elleni oltási kampány Ro-
mániában, miután az országszer-

te újonnan megnyitott 180 oltópontban 
megkezdték a lakosság immunizálását az 
AstraZeneca által gyártott vakcinával is.

Mint ismeretes, az oltási kampány ko-
ordinálásáért felelős testület a március 
6-ág terjedő időszakban összesen 200 ezer 
személy számára tette lehetővé, hogy az új 
oltópontokban felvegye a brit–svéd gyógy-
szergyártó és az Oxfordi Egyetem által kö-

zösen kifejlesztett oltást. Tegnapig erre a 
200 000 helyre már 142 000-en regisztrál-
tak. Mint ismeretes, a tegnap megnyílt 180 
oltóponton csak az AstraZeneca vakcinájá-
val oltanak. Akárcsak az eddig az EU-ben 
engedélyezett másik kettő, a Pfi zer–BioNT-
ech és a Moderna, ez is kétfázisú, viszont 
jóval hosszabb az első és az emlékeztető 
oltás közötti időszak: nyolc hét. Ezt ráadá-
sul csak a 18 és 55 éves korosztályba tarto-
zóknak ajánlják. 

Mivel jelenleg – áprilisig – még mindig 
az oltási kampány második fázisa zajlik, 
amelyben a 65 évnél idősebbeket, a kró-
nikus betegeket és a kulcsfontosságú ága-
zatokban dolgozókat – a közigazgatásban, 
energiaszektorban, nemzetvédelemben, 
közszállításban, távközlésben, oktatás-
ban, szállítmányozásban, élelmezésben, 
vízműveknél, hulladékgazdálkodásban, 
temetkezési vállalatoknál és a sajtóban 

dolgozók – oltják, az AstraZenecát beadó 
oltópontokba csak az 55 évnél fi atalabb 
krónikus betegeket és a kulcságazatok dol-
gozóit várják. December 27-e óta csaknem 
687 ezer embert oltottak be koronavírus el-
len, közülük 427 ezren a második dózist is 
megkapták. A közel 1,1 millió ezer beadott 
vakcinával – a Bloomberg összesítése 
szerint – Románia negyedik helyen áll az 
Európai Unióban a lakosság átoltottsága 
(5,59 százalék) tekintetében. 

Eközben Florin Cîţu miniszterelnök teg-
nap határozottan cáfolta, hogy a kormány 
kötelezővé akarná tenni a koronavírus 
elleni oltást. „A parlamentben van egy 
törvénytervezet már három éve, aminek 
semmi köze nincs a jelenleg zajló oltá-
si kampányhoz. (...) Láttam Raed Arafat 
államtitkárt is nyilatkozni, aki nagyon 
világosan kifejtette ugyanazt, amit én is: 
a koronavírus elleni védőoltás nem lesz 
kötelező, fel sem merült ez a dolog’” – szö-
gezte le Cîţu a parlamentben. Raed Arafat 
vasárnap este az Antena 3 hírtelevíziónak 
nyilatkozva ugyancsak leszögezte: sen-
ki sem akarja kötelezővé tenni az oltást, 
annak felvétele önkéntes, és az is marad. 
Egyben megjegyezte: rendkívül agresszív 
oltásellenes kampány zajlik, pedig ez csu-
pán annyi eredménnyel jár, hogy kitolódik 
a korlátozások feloldása és a normalitás-
hoz való visszatérés időpontja.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Katalán Szocialista Párt (PSC) megdup-
lázva korábbi mandátumait, megnyerte 

a tegnap hajnalban zárult katalán regionális 
parlamenti választásokat, de kétséges, hogy 
tud-e kormányt alakítani, mivel a független-
ségi pártok többséget szereztek az új törvény-
hozásban. A PSC a szavazatok 23 százaléká-
val végzett az élen, ezzel 33 mandátumhoz 
jutva a 135 fős autonóm parlamentben. A 
pártnak 2006 óta ez a legeredményesebb 
választási szereplése Katalóniában. Második 
és harmadik helyen az eddigi függetlenségi 
kormánykoalíciót alkotó Katalán Köztársa-

sági Baloldal (ERC) és az Együtt Katalóniáért 
(Junts pel Catalunya) került be a parlament-
be. Előbbi 21 százalékos támogatottsággal 
szintén 33 mandátumhoz jutott, utóbbi 20 
százaléknyi szavazattal 32 mandátumot 
szerzett. A törvényi előírások szerint húsz 
napon belül megalakuló parlamentbe ösz-
szesen nyolc pártot juttattak mandátumhoz 
a szavazók. Legrosszabb választási szereplé-
sét tudhatja maga mögött a konzervatív Nép-
párt (PP), amelynek eddig négy mandátuma 
háromra csökkent, és az Állampolgárok 
(Ciudadanos) liberális középpárt, amely 36 
mandátumából hatot tudott megtartani. Egy 
párt sem tud önállóan kormányt alakítani, 

mert nem szerezte meg az ahhoz szükséges 
68 mandátumot. A 2017-es katalán választá-
sok utáni hasonló helyzet alakult ki, akkor 
az Állampolgárok győztek, de többséget nem 
nyertek. A katalán függetlenséget képviselő 
pártok összefogásával megalakulhatott a 
Quim Torra vezette új kormány. A független-
ségi pártok erősorrendjét megváltoztatta a 
most lezajlott választás: az ERC megelőzte az 
Együtt Katalóniáért pártot. Utóbbi az egyol-
dalú elszakadás híve, előbbi azonban elen-
gedhetetlennek tartja a spanyol állammal 
egyeztetett népszavazás megrendezését és 
kellő társadalmi felhatalmazás megszerzé-
sét a különváláshoz. 

Többségben a függetlenségi pártok Katalóniában

Hamis maszkokat szállítottak egy Covid-kórháznak




