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Növekszik az intenzív osztályon fekvők száma

 Mivel vasárnap ismét csupán alig több mint tízezer koronavírustesztet végeztek, 
ismét kétezer alá esett az egy nap alatt diagnosztizált pozitív esetek száma: 6279 
PCR- és 3976 antigéntesztből 1634 lett pozitív, ami 15,93 százalékos arány. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma 781 329. A gyógyultak száma 1193 fővel 725 526-ra nőtt. A 
kór szövődményeiben 47-en haltak meg, közülük 46-an krónikus betegek voltak, így 
az elhalálozások száma már 19 894. A kórházakban 7461 fertőzöttet ápoltak, közülük 
972-t intenzív osztályon. Eközben tegnap újabb, immár a tizedik szállítmány érkezett 
meg az országba a Pfi zer–BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, ezúttal összesen 
201 240 dózis. Ez idáig 1 308 509 dózist kapott Románia a Pfi zer–BioNTech oltóanya-
gából, és ebből 1 220 088 adagot használtak fel.

Megölték Olaszország kongói nagykövetét 

Meghalt Olaszország kinshasai nagykövete a Világélelmezési Program (WFP) konvoja 
elleni támadásban a Kongói Demokratikus Köztársaságban – közölte tegnap az olasz 
külügyminisztérium. A rajtaütés a kelet-kongói Goma városánál történt. A minisztéri-
um közleményében egy további halottról ír, de egy kongói hírportál tudomása szerint 
Luca Attanasio nagyköveten kívül három másik ember is meghalt, illetve többen 
megsebesültek a rajtaütésben. Sergio Mattarella olasz államfő elítélte az általa gyává-
nak nevezett támadást, Charles Michel, az Európai Unió Tanácsának elnöke közölte, 
sokkolta a támadás, a biztonságot és békét pedig szavatolni kell az afrikai országban.

IOHANNIS 23 DIPLOMATÁT RENDELT HAZA, PATAKI JÚLIA 2012 ÓTA SZOLGÁL NAIROBIBAN

Magyar nagykövetet is visszahívtak
Magyar nemzetiségű diplomata is 
szerepel ama 23 nagykövet között, 
akit hívott vissza Klaus Iohannis 
államfő. Pataki Júlia több afrikai 
országban képviselte Romániát.

 » ROSTÁS SZABOLCS

H uszonhárom román nagykövetet hí-
vott vissza tegnap az államfő, köz-
tük George Maiort és Emil Hurezea-

nut, Románia washingtoni, illetve berlini 
nagykövetét. A visszahívott diplomaták 
között emellett szerepel Pataki Júlia, Ro-

mánia Kenyába, Ugandába, Burundiba, 
Tanzániába és Ruandába delegált nagykö-
vete (képünkön) is. A jogász végzettségű 
Pataki Júlia a 2000–2004 közötti ciklusban 
volt az RMDSZ parlamenti képviselője, ké-
sőbb uniós és nemzetközi szakértőként 
tevékenykedett, az Európai Parlament és 
az ENSZ munkatársa volt, 2012-ben nevez-
ték ki Románia nairobi nagykövetének, 
az RMDSZ akkori kormányzati szerepvál-
lalásának köszönhetően. Rajta kívül csak 
nagyon kevés erdélyi magyar vállalt vagy 
kapott szerepet a román diplomáciában. 
Tokay György néhai RMDSZ-es parlamenti 
képviselő, kisebbségügyi miniszter Lettor-

szágban és Litvániában volt nagykövet, 
Pataki Júliához hasonlóan szintén nem 
karrierdiplomataként. Salamon Márton 
László újságíró Szalonikiben volt főkon-
zul, jelenleg a tel-avivi Román Kulturális 
Intézet igazgatója. Niculescu Tóni, a buka-
resti külügyminisztérium volt államtitkára 
korábban müncheni főkonzulként teljesí-
tett szolgálatot, majd 2016-os kinevezése 
óta ellátja Románia szlovéniai nagyköve-
tének teendőit.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú jabb romániai kórházi tűzriasztás boly-
gatta fel a kedélyeket, miután néhány 

hete több koronavírusos beteg is bennégett 
a bukaresti Matei Balş-járványkórház inten-
zív osztályán: vasárnap késő este a szintén 
bukaresti Marius Nasta tüdőgyógyászati 
intézethez riasztották a tűzoltókat. A hely-
színre kiérkezett egységek lángokat nem, 
csak füstöt észleltek az intézet udvarán levő 
mobilkórház egyik külső ventilátoránál. A 
koronavírusos betegek számára kialakított 
intenzív terápiás egységben hét személyt 
ápoltak, senki nem sérült meg.

A bukaresti katasztrófavédelmi felügye-
lőség vezetője, Orlando Şchiopu szerint 
vasárnap 22 óra 22 perckor kapták a ri-
asztást, miszerint az ott dolgozók lángo-
kat láttak a Marius Nasta intézet intenzív 
terápiás egységként működő mobilkórhá-
zában. Tíz tűzoltóautót és 14 mentős egy-
séget vezényeltek ki a helyszínre, tűz azon-
ban nem volt.

A katasztrófavédelem és a szervizcég kö-
zösen fogja megállapítani, hogy mi okozta 

a füstkibocsátást – mondta Şchiopu, hoz-
zátéve, hogy a mobilkórház belsejébe nem 
jutott be a füst.

A Marius Nasta tüdőgyógyászati intézet 
vezetője, Beatrice Mahler szerint az októ-
berben létesített, 12 ágyas intenzív terápiás 
mobil egység múlt hét folyamán fertőtlenítés 
miatt zárva volt, pénteken nyitották meg. 
Hét, a koronavírus súlyos formájában szen-
vedő beteget ápoltak ott, egyikük sem szo-
rult gépi lélegeztetésre. A hét páciens közül 
kettőt átvittek az intézet épületében működő 

intenzív osztályra, a többieket más osztályo-
kon kezelik tovább.

Kilátogatott a helyszínre vasárnap este az 
egészségügyi miniszter is. Vlad Voicules-
cu sajtónyilatkozatában azt mondta, „apró 
incidensről van szó, amely azonban nagy 
riadalmat okozott”. A tárcavezető szerint a 
mobilkórház műszaki berendezését két hó-
nappal ezelőtt ellenőrizték. Közben kiderült: 
a kórháznak úgy van tűzoltója, hogy valójá-
ban nincs. Beatrice Mahler, az egészségügyi 
intézmény menedzsere tegnap elmondta, az 
intézetnek van egy tűzoltó alkalmazottja, 
de több mint hat hónapja szabadságon van. 
Közölte, a tűzoltói munkakörbe alkalmazott 
személy több mind fél éve vagy pihenő- vagy 
betegszabadságon van. „Nagyon nehéz dol-
gozni egy olyan közintézménynél, amelyben 
a személyzet nem akar dolgozni, és a mene-
dzsernek, illetve a vezetőségnek olyan sze-
mélyekkel kell együttműködnie, akik nem 
hajlandók részt venni a tevékenységekben, 
ugyanakkor csak nagyon nehezen lehet 
ezért szankcionálni őket. Mindenképpen fe-
lül kell vizsgálni az ezt szabályozó törvénye-
ket” – fogalmazott Mahler. 

A kórházi berendezések időszakos ellen-
őrzésével kapcsolatban a menedzser rá-
mutatott, erre van egy pontos eljárás, és 
fi gyelmet fordít arra, hogy ezt rendszeresen 
elvégezzék. Mahler ugyanakkor kifejtette: a 
műszaki személyzetet mindössze hárman 
alkotják, és két villanyszerelő dolgozik az in-
tézetben, közülük egyiket a szükségállapot 
idején alkalmazták.

Újabb kórháztűzpánik Bukarestben
 » RÖVIDEN

Veszélyhelyzet: megkapta
a felhatalmazást a magyar kormány
Megszavazta a magyar Országgyűlés 
tegnap a koronavírus-világjárvány 
elleni védekezésről szóló törvényjavas-
latot, felhatalmazva ezzel a kormányt 
a veszélyhelyzetben alkotott rendeletei 
hatályának meghosszabbítására. Varga 
Judit igazságügyi miniszter előterjeszté-
sét 133 igen szavazattal, 55 nem ellené-
ben, egy tartózkodás mellett fogadta el 
a parlament. Az Országgyűlés által most 
megerősített kormányrendeletek hatálya 
90 napra hosszabbítható meg, de a parla-
ment ennél korábban is visszavonhatja 
felhatalmazását. 

Megnyitották az általános iskolákat
Németország nagy részén
Több mint két hónap járványügyi 
kényszerszünet után tegnaptól ismét 
fogadják a gyerekeket az óvodákban és 
az általános iskolákban Németország 
nagy részén. A tizenhat tartomány közül 
tízben indították újra a napközbeni 
gyermekellátás és az általános iskolai 
oktatás intézményrendszerét. Egyes 
tartományokban a távoktatás és a köz-
vetlen tanuló-tanár kapcsolaton alapuló 
hagyományos oktatás keverékéből áll 
össze a rendszer, máshol csak lehető-
ség, és nem kötelezettség megjelenni az 
iskolai tanórákon. Ugyanakkor számos 
közös elem is van, köztük az állandó 
maszkviselés szabálya.

Johnson: március 8-án kezdődhet
a korlátozások enyhítése Angliában
Március 8-án kezdődhet a koronaví-
rus-járvány megfékezését célzó korlá-
tozások enyhítése Angliában – közölte 
hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök. 
Johnson egyenes utalást tett arra, hogy a 
nyitás első lépéseként a diákok vissza-
térhetnek az iskolákba. Hangsúlyozta: 
a kormány mindig is azt tekintette a 
legfontosabb enyhítési intézkedésnek, 
hogy a gyerekek visszatérhessenek az 
iskolákba, mivel ez az oktatás mellett 
mentális és fi zikai jólétük szempontjából 
is rendkívül fontos. 

Nagyobb volt a füstje. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre

Máris kormányt
buktatna Ciolacu

B izalmatlansági indítványt nyújt be a 
kormány ellen az ellenzéki Szociálde-

mokrata Párt (PSD) – jelentette be Marcel 
Ciolacu pártelnök. A politikus vasárnap este 
az Antena 3 hírcsatornának nyilatkozva le-
szögezte, a tavaszi parlamenti ülésszakban 
megpróbálkoznak a kormánybuktatással.

Azt ugyan nem közölte, hogy pontosan 
mikor nyújtják be a parlamentben az indít-
ványt, ugyanakkor hevesen bírálta Florin 
Cîțu miniszterelnököt és kormányát a költ-
ségvetés tervezete miatt. Ciolacu szerint a 
kormányfő „úgy hazudik, ahogy levegőt 
vesz”. Hozzátette, az indítványhoz a kor-
mánykoalíciót alkotó három párt honatyái 
részéről is számít támogató szavazatokra.

Ezt arra alapozza, hogy a Vlad Voi-
culescu egészségügyi miniszter ellen 
beterjesztett egyszerű indítvány múlt heti 
szavazásán az ellenzéki PSD és a Romá-
nok Egységéért Szövetség (AUR) voksain 
kívül négy további szavazat érkezett. Ezt 
Ciolacu biztató jelként értékeli, hiszen úgy 
sikerült négy kormánypárti szavazatot is 
szerezni, hogy a választások óta csupán jó 
két hónap telt el.

Azt is elmondta, hogy pártja alternatív 
költségvetést dolgoz ki, és a lehető legtöbb 
módosító indítványt nyújtja majd be a 
parlamentben a kormány által beterjesztett 
büdzséhez. (B. L.)




