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Továbbra is 3300 fölött az új esetek száma

Egymás után második nap maradt 3300 fölött az egy nap alatt diagnosztizált koro-
navírus-fertőzöttek száma a tegnapi adatok szerint, igaz, több tesztet végeztek, mint 
egy nappal korábban: 26 447 PCR- és 7917 antigéntesztből 3337 lett pozitív, ami 9,71 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 788 048. A gyógyultak száma 
2797 fővel 731 049 főre nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 73 személy – közülük 71 
krónikus beteg volt –, ezzel az elhalálozások száma 20 086-ra nőtt. A kórházakban 
7542 fertőzöttet ápoltak, közülük 969-et intenzív osztályon.

Az EB felgyorsítaná az oltóanyagok engedélyezését

Az Európai Bizottság a ma kezdődő, kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozón 
javasolni fogja a koronavírus új variánsai ellen hatékony és biztonságos oltóanyagok 
uniós szintű engedélyezési eljárásának felgyorsítását – közölte Maros Sefcovic, az 
Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa az uniós tagorszá-
gok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek keddi ülése után. Maros 
Sefcovic a videókonferencia keretében tartott ülést követően elmondta: az Európai 
Bizottság közös uniós megközelítést is javasol majd a vírus új variánsainak gyors 
azonosítása érdekében.

AZ ENYHE LAZÍTÁS OKOZHATJA A NÖVEKEDÉST – MÉG KEVESEBB OLTÁST ÍGÉR AZ ASTRAZENECA

Tovább nőhet a fertőzések száma
Az Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) szerint a koronavírus-fertőzé-
sek számának növekedésére számít-
hatunk a következő hetekben.
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A koronavírus-fertőzések számának 
folyamatos növekedése várható a 
következő időszakban – közölte 

tegnap az Országos Közegészségügyi In-
tézet (INSP). Az intézet három lehetséges 
forgatókönyvet vázolt fel. A legderűlátóbb 
szerint napi 1 százalékos növekedés mel-
lett március 20-áig napi átlag 3300 esetre 
lehetne számítani; 2 százalékos növekedés 
esetén már 4600-ra, míg a legrosszabb, 4 
százalékos növekedés esetén átlag 8900 
fertőzés következhet be.

Az INSP szerint február 17., vagyis jó 
egy héttel a jelenléti oktatás újraindulása 
után növekedésnek indult az esetszám, és 
a tendencia a második forgatókönyv meg-
valósulását jelzi előre. Az esetszám növe-
kedése az iskolák megnyitása mellett a 
vendéglátóhelyek újranyitásának tudható 
be, illetve annak, hogy sokan „lazítottak” 
a védekezésen. Azt mindazonáltal megje-
gyezték, hogy munkahipotézisről van szó, 
nem matematikai modellekről.

Rossz hír a vakcinagyártótól
Közben kiderült: nem csupán az év első 
három hónapjában, de a második ne-
gyedévben is az eredeti megállapodásban 

szereplő koronavírus elleni oltásmeny-
nyiségnél kevesebbet szállít az Európai 
Uniónak az AstraZeneca gyógyszergyártó. 
Ezt a Reuters közölte egy uniós illetékesre 
hivatkozva. Eszerint a brit–svéd gyártó az 
év második három hónapjában kevesebb 
mint felét szállítja le az eredetileg leegyez-
tetett mennyiségnek.

A hírügynökség megkeresésére a cég 
nem cáfolta a hírt. A neve elhallgatását 
kérő uniós illetékes szerint a cég azt közöl-
te, hogy a második negyedévben kevesebb 
mint 90 millió vakcinát szállít – miközben 
az eredeti megállapodásban az szerepelt, 
hogy idén az április–júniusi időszakban 
180 millió oltással látja el az EU-t. Illeté-
kes források azt is elárulták a Reutersnek, 
hogy a cég az első negyedévben is csupán 
mintegy 40 millió adagnyi oltást szállít, 
ami szintén kevesebb mint fele az eredeti-
leg várt 90 milliónak. 

Mint arról beszámoltunk, az AstraZe-
neca kedden értesítette Romániát, hogy 
a gyártási nehézségek miatt a következő 

két szállítmány az eredetileg letárgyaltnál 
kevesebb dózisból áll majd. Azt ígérték 
ugyanakkor, hogy a kimaradást a későbbi 
szállítmányokkal bepótolják.

Nem kell aggódni
a mellékhatások miatt
Egyébként annak kapcsán, hogy az 
AstraZeneca oltásai után többen panasz-
kodtak mellékhatásokra, Valeriu Gheorg-
hiță, a romániai oltási kampány koordiná-
tora elmondta: az a vakcina jellege miatt 
van. Vektoralapú oltásról van szó ugyanis, 
ami azt jelenti, hogy egy hordozó vírust 
használnak, mely az antigén genetikai 
kódját tartalmazza. A vektor segítségével 
így a genetikai anyag bejut a testi sejtekbe. 
A koordinátor szerint ezen vakcina eseté-
ben a szervezet a hordozó adenovírusra 
is reagál, majd utólag az oltás nyomán 
keletkező antigénre, a tüskefehérjére is. 
Megnyugtatott ugyanakkor mindenkit, 
hogy a legfontosabb az oltás nyomán ki-
alakuló magas fokú immunitás, ráadásul 
a második, emlékeztető oltást követően a 
mellékhatások lényegesen ritkábban je-
lentkeznek, mint az első után.

Valeriu Gheorghiță tegnap arról is be-
szélt, mi a teendő akkor, ha valaki elveszíti 
az oltási igazolását. Mint elmondta, ebben 
az esetben nincs arra lehetőség, hogy bár-
honnan újat töltsenek le. Ezért ha valaki 
elveszíti az igazolást, akkor vissza kell 
mennie az oltópontba, ahol megkapta a 
vakcinát, és ott kell új igazolást igényelnie.
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Feladta magát Olaszországban a rend-
őrségen Marian Zlotea, az Országos Ál-

lategészségügyi és Élelmiszer-Biztonsági 
Hatóság (ANSVSA) volt vezetője, korábbi 
demokrata-liberális párti (PDL) európai 
parlamenti képviselő, aki azt követően me-
nekült külföldre, hogy január 13-án súlyos 
börtönbüntetésre ítélték egy korrupciós ügy 
miatt. A román hatóságok már akkor nem-
zetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, a 
rendőrség kedd esti közleménye szerint pe-
dig kedden kiderült, hogy Olaszországban, 
Bolognában tartózkodik. Zlotea ügyvédjén 
keresztül jelentkezett: a jogi képviselő a bo-
lognai táblabíróságon jelentette be, hogy 
ügyfele egy ott élő unokaöccsénél lakik. A 
csendőrök ezt követően a nemzetközi elfoga-
tóparancs nyomán őrizetbe vették.

Mint arról beszámoltunk, a januári ítélet-
hirdetést követően Zlotea közölte: külföldre 
menekült, és menedékjogért folyamodik, 
mivel jogtalannak és politikai alapúnak 
tartja az ellene született ítéletet. A bukaresti 
ítélőtábla nyolc és fél év szabadságvesztésre 
ítélte Zloteát befolyással üzérkedés, veszte-
getés elfogadása és vesztegetésre való felbuj-
tás miatt, miután bizonyítottnak látták, hogy 

az ANSVSA vezetőjeként arra kényszerítette 
beosztottait, hogy pénzt fi zessenek be a PDL 
pártkasszájába. A vádirat szerint az ellen-
őröktől havi 3000 lejt követelt annak fejé-
ben, hogy megtarthassák az állásukat.

Emellett alárendeltjein keresztül élelmi-
szert kért és kapott az ellenőrzött üzletektől, 
amelyet szociális akciónak nevezett, sza-
vazatszerző célú kampányosztogatás során 

juttatott el a rászorulóknak, de 143 000 lejt 
is kért egyes szupermarketektől, hogy meg-
kímélje őket a hatóság ellenőrzéseitől. Az 
ítélet értelmében 263 000 lejt is elkoboztak 
Zloteától. Az expolitikus közösségi oldalán 
azt írta, hogy jogtalanul ítélték el, két olyan 
korábbi vádlott tanúvallomása nyomán, aki-
ket hamis tanúzásra kényszerítettek annak 
fejében, hogy ejtsék ellenük a vádakat.

Feladta magát a szökevény exhonatya
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Márciusban próbanépszámlálást
tartanak Romániában
Márciusban ötvenezer lakos bevoná-
sával próbanépszámlálást tartanak 
a jövő évi hivatalos népszámlálás 
előkészítéseként – közölte tegnap 
a statisztikai hivatal (INS). Az INS 
által kiválasztott háztartások lakói-
nak – függetlenül attól, hogy román 
állampolgárok-e, vagy sem – március 
10–16. között lesz lehetőségük arra, 
hogy adataikat önállóan töltsék ki 
az internetes kérdőíven. A romániai 
népszámlálások történetében első 
alkalommal alkalmazzák az önkitöltés 
módszerét. Azokat, akik az önkitöltést 
nem tudják elvégezni, március 22–31. 
között személyesen is felkeresik a 
számlálóbiztosok. A próbacenzussal 
az adatok begyűjtését, tárolását és 
feldolgozását tesztelik. Az INS köz-
leménye leszögezi, hogy a népszám-
lálási műveletek során betartják az 
adatvédelemre vonatkozó törvényes 
előírásokat és uniós irányelveket, azt 
ígéri: a statisztikai célból begyűjtött, 
a feldolgozás során névtelenné tett 
személyes adatok nem fognak kiszivá-
rogni vagy nyilvánosságra kerülni. A 
statisztikai hivatal ugyanakkor felhív-
ta a fi gyelmet, hogy a népszámlálás 
során az adatszolgáltatás megtagadá-
sa kihágásnak minősül, ami 1000-től 
5000 lejig terjedő bírsággal sújtható. 
Az RMDSZ javaslatai alapján a tavaly 
ősszel véglegesített népszámlálási tör-
vénybe bekerült, hogy az útmutatókat 
és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén 
is elérhetővé teszik.

Füstbombákkal tüntettek béreikért
Bukarestben a rendőrök
Kisebb incidensek történtek tegnap 
azokon a tüntetéseken, amelyeket a 
bérük befagyasztása miatt elégedet-
lenkedő közalkalmazottak – rendőrök, 
a szociális, a művelődési és a közigaz-
gatási szféra dolgozói – szerveztek 
Bukarestben az államfői és a kormány-
palota előtt. Az államfői rezidencia 
előtt a rendőrök egy adott pillanatban 
lila füstgránátokat gyújtottak meg, 
ami nyomán kisebb dulakodás alakult 
ki közöttük és a rendfenntartásra 
kivezényelt csendőrök között. A csend-
őrség jelezte: nem történt komolyabb 
incidens, csupán azon jogukkal éltek, 
hogy megmotozzák a demonstráció 
résztvevőit. Egyben emlékeztettek: 
a tüntetéseken tilos robbanószert 
vagy egyéb pirotechnikai eszközöket 
használni.

Megkezdődött az oltási kampány
Ukrajnában
Tegnap reggel útnak indították Kijev-
ből az első koronavírus elleni vakci-
nákat Ukrajna különböző régióiba, és 
a nap folyamán megkezdődött az oltási 
kampány – jelentette be napi tájékoz-
tatóján Makszim Sztepanov egészség-
ügyi miniszter. Az első oltóanyag-szál-
lítmány kedden érkezett meg repülő vel 
a kijevi Boriszpil repülőtérre Indiából. 
Az AstraZeneca licence alapján az 
indiai Serum Institute vállalat által, 
Covishield elnevezés alatt gyártott 
félmillió dózis vakcináról van szó, 
amelyet Ukrajna vásárolt. Korábban a 
kormány azt tervezte, hogy a COVAX
nemzetközi kezdeményezésen ke-
resztül már jóváhagyott, 117 ezer 
Pfi zer-vakcinával kezdik meg az oltási 
kampányt, ám ez a szállítmány még 
nem érkezett meg A Pfi zer oltóanyagát 
emellett csak kedden jegyezték be 
Ukrajnában.

Vége a menekülésnek. A körözés alatt álló Zlotea olaszországi őrizetben várja a kiadatását




