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Több mint 3300 új eset, 20 ezer fölött a halottak száma

Jelentősen megugrott az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma: 
a tegnapi adatok szerint 32 980 tesztből – ebből 23 599 PCR-, 9381 pedig antigénteszt – 
3382 lett pozitív, ami 10,25 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzések száma 784 711. 

A gyógyultak száma 2726 fővel 728 252-re nőtt. Eközben a kór szövődményeiben 119-en 
haltak meg – közülük 118-an krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma már 
20 013. A kórházakban 7463 fertőzöttet ápoltak, közülük 978 személyt intenzív osztá-
lyon. A Covid–19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bi-
zottság (CNCAV) egyébként hétfőn este azt közölte, heves allergiás reakciót, anafi laxiás 
sokkot váltott ki a koronavírus elleni vakcina egy 46 éves nőnél, akit az egyik Olt megyei 
központban oltottak be. A CNCAV közleménye szerint a nő az AstraZeneca vakcinájának 
első dózisát kapta meg vasárnap, és 10 perc elteltével súlyos allergiás reakció, úgyne-
vezett anafi laxiás sokk tüneteit produkálta. A tájékoztatás értelmében a nőnek nem volt 
allergiával kapcsolatos ismert kórelőzménye. Az oltóközpont személyzete a helyszínen 
elsősegélyben részesítette, majd a slatinai kórházba szállították. Állapota jó, de egy 
ideig még orvosi felügyelet alatt marad.

GYÁRTÁSI NEHÉZSÉGEKRE HIVATKOZIK, ÉS PÓTLÁST ÍGÉR A GYÁRTÓ A ROMÁN HATÓSÁGOKNAK

Kevesebb oltást küld az AstraZeneca
A gyártási folyamattal kapcsolatos 
nehézségek miatt az AstraZeneca 
gyógyszergyártó következő két 
romániai szállítmányában az eredeti 
megállapodáshoz képest valamivel 
kevesebb oltóanyagot szállít – jelen-
tette be a cég.

 » BALOGH LEVENTE

K evesebb oltóanyagot szállít a kö-
zeljövőben az AstraZeneca gyógy-
szergyártó Romániának az előzetes 

megállapodásban szereplő mennyiséghez 
képest – közölte tegnap a társaság. A brit–
véd gyógyszergyártó, amely az Oxfordi 
Egyetemmel közösen fejlesztette ki az ol-
tóanyagot, a Mediafax hírügynökség által 
idézett közleményében emlékeztetett: ed-
dig 300 ezer vakcinát szállított le Románi-
ának, és mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy az év első három hónapjában 
leszállítsa az előzetesen megígért 1,7 millió 
dózist. Ugyanakkor a gyártási rendszer ne-
hézségei és a folyamat bonyolultsága miatt 
változhat a szállítások intenzitása és a le-
szállított vakcinák mennyisége.

Így lesz ez most is, a következő két szál-
lítmány ugyanis kevesebb oltóanyagot 
tartalmaz majd, mint amennyi az előzetes 
megállapodásban szerepelt. A cég mind-
azonáltal azt ígéri, hogy a későbbi szál-
lítmányokban, várhatóan március elején 
pótolják majd a most kieső mennyiséget. A 
gyógyszergyártó többek között azzal véde-
kezik, hogy nincsenek készleteik raktáron 
sem, mivel az elkészülő vakcinákat azon-
nal ki is szállítják a megrendelőknek.

Az AstraZeneca oltóanyaga kapcsán a 
nemrég napvilágot látott brit tanulmá-
nyok azt mutatták ki, hogy nagyon magas 
fokú védettséget nyújt a koronavírus-fer-

tőzés súlyosabb formái ellen, minimális-
ra csökkenti a kórházi kezelésre szoruló 
esetek számát. Ez a vakcina is két részből 
áll, Romániában a második, emlékeztető 
oltás nyolc héttel követi az elsőt. Ugyan-
akkor a tesztelésre vonatkozó dokumen-
táció hiányossága miatt csak 55 éves kor 
alatt alkalmazzák. Mint ismeretes, koráb-
ban a Pfi zer gyógyszergyártó is az erede-
tileg rögzítettnél kevesebb vakcinát szállí-
tott az Európai Unió országaiba.

Biztató ígéretek
Ugyanakkor most a Pfi zer azt ígéri, márci-
us közepétől heti 4-5 millióról heti 13 mil-
lióra növelik a leszállított oltások mennyi-
ségét világszerte. Az EU-ban engedélyezett 
harmadik oltóanyag, a Moderna gyártói is 
azt mondják: áprilistól havi 20 millióról 
havi 40 millióra növelik a leszállított oltó-
anyag-dózisok mennyiségét.

Egyébként hamarosan egy negyedik 
vakcina is hadrendbe állhat Romániá-

ban. Valeriu Gheorghiţă, a romániai oltási 
kampány koordinátora szerint áprilistól a 
Johnson & Johnson oltóanyagát is alkal-
mazhatják, ha az Európai Gyógyszerügy-
nökség március közepén engedélyezi.

Kevés beoltott fertőződött meg
Egyébként tegnap Valeriu Gheorghiță 
közölte, elenyészőnek tekinthető azok 
száma, akiknek a szervezetében az oltás 
beadása után mutatták ki a koronavírust. 
Mint mondta, 3969 olyan személy korona-
vírustesztje lett pozitív, aki az eredmény 
megkapásakor még csak az első oltást 
kapta meg, ez 0,44 százalékot jelent. 
Azon időszak átlaga, amely az oltás felvé-
tele és a pozitív teszt között eltelt, 7 nap, 
vagyis a beoltott személyek szervezete ad-
dig vagy nem termelt elegendő antitestet, 
vagy még azelőtt fertőződött meg, hogy 
beoltották volna. Ugyanakkor 446 olyan 
személy is van, akinek a szervezetében azt 
követően mutatták ki a vírust, hogy már 
a második oltást is megkapta. A második 
oltás és a pozitív teszt között átlagosan 
négy nap telt el, miközben a kellő mértékű 
immunitás kialakulásához a második vak-
cina beadása után legalább hét nap szük-
séges. A katonaorvos azt is elmondta, hogy 
Romániában jelenleg több mint 400 000 
adagnyi oltóanyag van raktáron, kizárólag 
a Moderna oltóanyagából nincs készleten. 
A mai nap folyamán érkezik 79 000 belőle, 
ezt azonban csak emlékeztető oltásként 
használják majd fel.

Eddig egyébként több mint 819 ezren 
kapták meg az oltást, közülük több mint 
589 000-en már a második vakcinát is 
felvették. A koordinátor elmondta, jelen-
leg több mint 600 ezer személy rendel-
kezik oltási előjegyzéssel. Leszögezte: a 
járvány harmadik hullámát az oltások-
kal kívánják megelőzni.

Az Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) tegnap közzé tett tanulmánya 

szerint egyébként a koronavírus sokkal 
fertőzőbb, brit verziója már az ország 
megyéinek felében jelen van, és hamaro-
san az egész országban jelen lehet. Eddig 
összesen 164 esetben mutatták ki a vírus 
genetikai állományának szekvenálása 
nyomán, hogy az új verzióval fertőződött 
meg a hordozó. Az INSP szerint az igazolt 
esetek 57 százalékában ellenőrizhetetlen, 
közösségi terjedésről van szó: a járványta-

ni vizsgálattal nem sikerült megállapítani 
a fertőzés forrását. A brit mutációval fertő-
zöttek mindössze 4 százaléka érkezett az 
Egyesült Királyságból. Az új mutációval 
fertőzöttek csaknem felét Bukarestben, 
illetve a főváros metropoliszövezetének 
számító Ilfov megyében azonosították, 15 
százalékát pedig Temes és Kolozs megyé-
ben találták, elsősorban a 25 és 55 év kö-
zötti korosztálynál. Más mutációkat eddig 
még nem mutattak ki. Raed Arafat kataszt-
rófavédelemért felelős belügyi államtitkár 

tegnap arról beszélt: a hatóságok mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy meg-
előzzék a járvány harmadik hullámát, 
ehhez azonban mindaddig, amíg sikerül 
legalább akkora átoltottságot elérni, mint 
Izraelben, továbbra is be kell tartani az 
elővigyázatossági intézkedéseket. Kije-
lentette: a jelenléti oktatás újraindulása 
nyomán nem nőtt aggasztóan a fertőzések 
száma, és azt is leszögezte, hogy a tavaly 
tavaszihoz hasonló, országos lezárásokra 
nem készülnek.
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Terjedőben a brit mutáns Romániában

 » RÖVIDEN

Magyarországon elkezdik használni
a kínai vakcinát
Magyarországon a háziorvosok a héten 
elkezdik beadni a 275 ezer ember számá-
ra elegendő adagot a Kínából vásárolt 
oltóanyagból – jelentették be az Operatív 
Törzs tegnapi tájékoztatóján. A Kínával 
kötött megállapodás szerint összesen 
2,5 millió ember beoltására elegendő 
vakcinát vásárol az ország a Sinopharm-
tól. Emellett Oroszországtól 1 millió 
ember beoltásához elegendő vakcina 
érkezik három hónap alatt. Ezeket az EU 
által engedélyezett oltóanyagok mellett 
alkalmazzák.

Egyesült Államok: több mint 500 ezer
koronavírus-áldozat
Átlépte az 500 ezret a koronavírus 
okozta betegségben elhunytak száma 
hétfő délután az Egyesült Államokban, a 
regisztrált fertőzöttek száma pedig már 
több mint 28 millió. A globális koronaví-
rus-halálesetek mintegy 19 százaléka az 
Egyesült Államokban történt, miközben 
az ország a világ népességének csu-
pán négy százalékát adja. „Lesújtóak 
ezek a számok” – jelentette ki Anthony 
Fauci, Joe Biden amerikai elnök fertőző 
betegségekkel foglalkozó főtanácsadója 
az ABC News televízióban. A szakember 
hozzátette: „Rosszabb a helyzet, mint 
szinte bármely más országban, miköz-
ben egy magasan fejlett, gazdag nemzet 
vagyunk.”

Újraindul a Facebook
hírszolgáltatása Ausztráliában
 A Facebook közösségi hálózatot üze-
meltető cég bejelentette tegnap, hogy 
napokon belül helyreállítja ausztráliai 
platformján a hírszolgáltatását, mert 
megállapodott a canberrai kormánnyal 
a köztük vitát okozó törvénytervezet 
módosításáról. A Facebook Inc. a múlt 
héten jelentette be, hogy a médiapiaci 
szabályozásról szóló ausztrál törvény 
miatt a helyi platformon nem engedélye-
zi használóinak a hírek megtekintését. 
Közölte, hogy az ausztrál kiadóknak 
ezentúl tilos bármilyen tartalmat meg-
osztaniuk, vagy közzétenniük oldalain, 
és az ausztrál közönség a nemzetközi 
hírpiacról származó tartalmakat sem 
érheti el. A Facebook egyik szóvivője 
ezt azzal indokolta, hogy az új ausztrál 
médiakódex tervezetében nem egyértel-
mű a hírtartalom defi níciója. Az ausztrál 
parlamentben decemberben kezde-
ményezték egy új törvény bevezetését, 
amely rákényszerítené a Google-t és a 
Facebookot, hogy fi zessen az ausztrál 
sajtóorgánumokból átvett hírtartalmak-
ért, különben pénzbírsággal sújtják őket.

Összecsapások a Donyec-medencében
Ismét kiéleződtek a harcok a kelet-ukraj-
nai frontvonal mentén, ahol az ellensé-
ges támadások következtében egy ukrán 
katona életét vesztette, ketten pedig 
megsebesültek – közölte tegnap az ukrán 
hadműveleti erők parancsnoksága. 
A közlemény szerint az elmúlt napban a 
szakadár területek felől 11-szer sértették 
meg a tűzszünetet.

Az EU szankciókat vezet be
Navalnĳ  elítélése miatt
Az uniós külügyminiszterek hétfői 
tanácskozásukon megállapodásra 
jutottak arról, hogy szankciókat vezetnek 
be mindazokkal szemben, akik felelő-
sek Alek szej Navalnij orosz ellenzéki 
politikus elítéléséért és bebörtönzéséért. 
A konkrét személyek ellen irányuló, 
bevezetni kívánt korlátozó intézkedések 
előkészítése megkezdődött.

Akadozik. Az AstraZeneca egy ideig kevesebb vakcinát szállít




