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4000 fölött az esetszám

Folyamatosan nő az egy nap alatt korona-
vírussal diagnosztizáltak száma: a tegnapi 
adatok szerint 24 óra alatt 35 316 tesztből 
– ebből 26 617 PCR-, 8699 pedig antigén-
teszt – 4278 lett pozitív, ami 12,11 száza-
lékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 812 318. A gyógyultak száma 2739 
fővel 746 779-re nőtt. Az aktív esetek szá-
ma így 44 953-ra nőtt. A kór szövődménye-
iben elhunyt újabb 77 fertőzött – közülük 
75 krónikus beteg volt –, így az elhalálo-
zások száma 20 586. A kórházakban 8795 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1032-t intenzív 
osztályon. Temes, Máramaros, Kolozs és 
Ilfov megye után tegnapra Brassó me-
gyében is 3 ezrelék fölé nőtt az előző 14 
napban regisztrált fertőzések száma.

Az EMA jövő héten dönt a Johnson and Johnson oltóanyagáról

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) március 11-én hoz döntést arról, hogy feltételes 
forgalmazásra ajánlja-e a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár koronavírus 
elleni egykomponensű védőoltását – közölte Twitteren az amszterdami székhelyű 
uniós szervezet. Eközben Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szó-
vivője szintén kedden azt közölte: az Európai Bizottság fontolóra veszi a koronavírus 
elleni lehetséges vakcinák esetében az eddig alkalmazott szigorú forgalomba hozatali 
engedély megadásánál gyorsabb, rendkívüli jóváhagyási eljárás kidolgozásának lehe-
tőségét. Ugyancsak kedden Sebastian Kurz osztrák kancellár irányváltást jelentett be 
Ausztria oltóanyaggyártási stratégiáját illetően. „Nem függhetünk csak és kizárólag az 
Európai Uniótól” – mondta a kancellár. Sebastian Kurz Mette Frederiksen dán minisz-
terelnökkel csütörtökön Izraelbe látogat, hogy találkozzanak Benjámin Netanjahuval, 
és tárgyalásokat folytassanak egy lehetséges együttműködésről a koronavírus elleni 
oltóanyag közös kutatásáról és gyártásáról. A kancellár azt is elmondta: egyeztetett 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz Szputnyik V megvásárlásáról is, igaz, ennek 
használatát az Európai Gyógyszerügynökség engedélyéhez kötné. Eközben Vili Beros 
horvát egészségügyi miniszter tegnap bejelentette: Horvátország megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogyan kaphatna az orosz oltóanyag behozatali engedélyt.

AUTÓS OLTÓPONTOK KIALAKÍTÁSÁT IS FONTOLGATJÁK A ROMÁNIAI HATÓSÁGOK

„Oltásmilliomos” lett Románia
Immár egymillióra nőtt a koronaví-
rus ellen beoltottak száma Románi-
ában, miután tegnap kisebb ün-
nepség keretében, a miniszterelnök 
jelenlétében megkapta a vakcinát az 
egymilliomodik személy.
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M iközben tegnap elérte az egymil-
liót a legalább egyszer beoltottak 
száma, a hatóságok már az im-

munizálási folyamat harmadik szakaszá-
ra készülnek. Az egymilliomodik személy 
beoltása kisebb, kampányízű ünnepség 
keretében zajlott, amelyen részt vett Florin 
Cîţu miniszterelnök, Valeriu Gheorghiţă, 
az oltási kampány koordinátora és Andrei 
Baciu egészségügyi államtitkár, a koordi-
nációs testület helyettes vezetője is.

Florin Cîţu miniszterelnök arról beszélt: 
jól halad az oltási kampány, Románia az 
elsők közé tartozik az EU-ban a beadott 
vakcinák mennyiségét tekintve. Megje-
gyezte: eredetileg március végére tervez-
ték az egymilliomodik személy beoltását. 
Kijelentette: annyi vakcina áll majd ren-
delkezésre, hogy március 15-én elindulhat 
a regisztráció az oltás harmadik szakaszá-
ra.Megismételte, hogy a kormány célja 
10,4 millió személy beoltása szeptembe-
rig. Egyben felhívta a fi gyelmet, hogy a 
járványhelyzet nem tesz lehetővé lazítást, 
ezért mindenkit felszólított, hogy viselje a 
szájmaszkot nyilvános helyeken.

Várólisták: nem vész el teljesen
az időpont
Egyébként Andrei Baciu egészségügyi 
államtitkár, a testület alelnöke szerdán 
este közölte, március 15-étől, a regiszt-

ráció széles körű lehetővé tételétől szá-
mítva kezdetét veszi a harmadik fázis, és 
lehetővé válik a tömeges oltás, miután a 
várakozások szerint márciusban össze-
sen mintegy 2,6 millió vakcina érkezik az 
országba, és várhatóan áprilisban is mil-
liós nagyságrendben érkeznek oltások. 
Az oltási kampány koordinátora, Valeriu 
Gheorghiţă szerint több mint hárommil-
lió vakcina áll majd rendelkezésre jövő 
hónapban.

A várólisták kapcsán közölte: ha valaki 
mégsem tud az eredetileg megjelölt idő-
pontban elmenni, hogy fölvegye az oltást, 
nem veszíti el teljes mértékben a lehető-
séget, hogy beoltassa magát: nem kerül 
automatikusan vissza a sor végére, hanem 
azon időszakra kap új időpontot, amely-
ben eredetileg sorra került volna.

Autós és mobil oltópontok
Egyébként Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora kedden délután 
arról beszélt: azt fontolgatják, hogy autós 
– angol kifejezéssel drive thru – oltóponto-
kat is kialakítanak a harmadik szakaszban 
a nagyvárosokban. Ezekben az oltást úgy 
kapnák meg a jelentkezők, hogy ki sem 
szállnak az autóból, egyszerűen keresz-
tülhajtanak rajtuk. Ehhez a közeljövőben 
azonosítják a szóba jöhető helyszíneket.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy jelenleg 
az olyan, mobil oltópontok létrehozása, 
amelyek a vidéki településeket szolgálják 
ki, amelyek lakói nehezen jutnak el a fi x 
oltópontokba. Emellett ezek a mobil oltó-
pontok tovább működhetnek akkor is, ha 
elegendő mennyiségű oltás érkezik ahhoz, 
hogy az összes oltópont működhessen.

A Fidesz európai parlamenti képviselői ki-
lépnek az Európai Néppárt (EPP) európai 

parlamenti képviselőcsoportjából, miután a 
néppárti frakció a tegnapi ülésén elfogadta 
az alapszabályának módosítását –  jelentette 
be tegnap Gál Kinga, a Fidesz–KDNP EP-de-
legáció elnöke és Deutsch Tamás, a Fidesz–
KDNP EP-delegáció vezetője. Gál Kinga és 
Deutsch Tamás elmondta, sajnálatos és po-
litikailag elfogadhatatlan, hogy egy naponta 
több ezer európai polgár életét követelő jár-
vány idején, ami soha nem látott nyomás alá 
helyezi polgárainkat és gazdaságainkat, az 

EPP frakció kapkodó adminisztratív manő-
verekbe kezdjen, és megkérdőjelezhető fel-
függesztési szabályokon keresztül korlátozza 
az európai parlamenti képviselők jogait. A 
fi deszes európai parlamenti képviselők hoz-
zátették, hogy jogi és politikai aggályaikat 
több alkalommal kifejezték a tárgyalások so-
rán, azonban a néppárti frakció alapszabá-
lya módosításának végleges változata ezekre 
nem adott kielégítő választ. Ennek következ-
tében, az alapszabály elfogadott módosítása 
azzal fenyeget, hogy a Fidesz európai par-
lamenti képviselői nem tudják gyakorolni 

képviselői jogaikat. Meggyőződésük szerint, 
a politikai nézetkülönbségek jogi megbün-
tetése antidemokratikus és méltatlan az Eu-
rópai Néppárthoz. Az EPP EP-csoportja által 
megszavazott módosítás többek között lehe-
tővé teszi az egyéni tagság megszüntetése 
mellett egy egész csoport tagságának kollek-
tív megszüntetését is kellő indokok alapján, 
a pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb 
megsértése esetén. A 148 támogató, 28 ellen-
szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadott 
alapszabály lehetővé teszi egész delegációk 
kizárását és tagságuk felfüggesztését, amíg 

korábban ezekre csak adott képviselő eseté-
ben volt lehetőség. A hírre egyébként Daci-
an Cioloş volt román kormányfő, az Európai 
Parlament liberális, Renew Europe nevű 
frakciójának vezetője, a kormánykoalíciós 
tag USR–PLUS társelnöke – akitől korábban 
sem voltak idegenek a magyarellenes meg-
nyilvánulások – úgy reagált: a Fidesz kilépé-
se az EPP-frakcióból „szükséges lépés volt 
az európai demokrácia egészsége szempont-
jából”, mivel Orbán Viktor „mérgező popu-
lizmusa” már nem támogatható az EP-ben.  
(Hírösszefoglaló)

Kilép a Fidesz az Európai Néppárt EP-frakciójából, Cioloș jubilál
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Vádat emelt a DNA
Călin Popescu-Tăriceanu ellen
Eljutott a hivatalos vádemelés szakaszá-
ba az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) által Călin Popescu-Tăriceanu 
volt nemzeti liberális párti miniszterel-
nök ügyében folytatott nyomozás. A DNA 
tegnap közölte, hogy Tăriceanunak 
bíróság elé kell állnia az ellene felme-
rült vádak miatt. A korrupcióellenes 
ügyészek gyanúja szerint Tăriceanu 
csúszópénzt fogadott el még miniszterel-
nökként. A DNA azt állítja: közvetett úton 
közel 800 ezer dollárnyi anyagi juttatást 
kapott 2007–2008-ban egy osztrák cégtől. 
A gyanú szerint a cég jelentős összegű 
kereskedelmi szerződéseket kötött a 
román állammal, cserébe fedezte egy 
választási kampány költségeit. Ezért Tări-
ceanu tisztségét kihasználva közbenjárt, 
hogy a cég egyik kereskedelmi szerző-
dését több melléklettel egészítsék ki. Az 
ügyészség hozzátette, a nyolcszázezer 
dollár a kiegészítő szerződések értékének 
10 százalékát teszi ki. Az összeget off -
shore cégekkel kötött fi ktív szerződések 
alapján kapta meg. Tăriceanut minden 
bizonnyal a Microsoft -aktaként elhíresült 
közbeszerzési korrupciós ügyben gyanú-
sítják kenőpénz elfogadásával.

FBI: terrorcselekmény
a Capitolium elleni támadás
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda 
(FBI) belföldi terrorcselekménynek mi-
nősítette a Capitolium elleni, január 6-iki 
támadást – közölte kedden Christopher 
Wray, az FBI igazgatója, az amerikai 
törvényhozás felsőházának igazságügyi 
bizottsága előtt. Christopher Wray szen-
átusi meghallgatásán úgy fogalmazott: 
„Ez a támadás, ez az ostrom bűnözői 
magatartás volt. Ez ennyire egyszerű, és 
ezért az FBI ezt belföldi terrorizmusnak 
tekinti.” Az igazgató elmondta, hogy a 
Szövetségi Nyomozó Iroda több mint 
270 000 állampolgári bejelentést kapott 
az amerikaiaktól, amelyek segítettek azo-
nosítani a támadásban feltehetőleg részt 
vevő embereket. „Néhányan megtették 
azt a fájdalmas lépést is, hogy barátaikat 
vagy családtagjaikat jelentették fel” – 
tette hozzá Wray.

Eltörlik a kötelező maszkviselést
Texasban
Greg Abbott, Texas állam kormányzója 
kedden bejelentette, hogy megszünteti a 
kötelező maszkviselést a déli államban. 
A republikánus kormányzó hozzátette, 
március 10-től az összes üzlet 100 száza-
lékos kapacitással működhet. Szerinte az 
orvostudomány – többek között a vakci-
nák – teszi lehetővé a nyitást, és meg-
jegyezte: az emberek és a vállalkozások 
nem igénylik, hogy az állam megmondja 
nekik, hogy működjenek. Egészségügyi 
szakemberek eközben bírálták a kor-
mányzó döntését.

Koordinátor munkában. Valeriu Gheorghiță katonaorvos adta be a milliomodik oltást
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