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NEM FÜGGESZTIK FEL A PROBLÉMÁSNAK VÉLT VAKCINA ALKALMAZÁSÁT

Ragaszkodik Bukarest 
az AstraZeneca védőoltáshoz

Egyelőre nem ijesztette meg a bukaresti egészségügyi hatóságokat, hogy az 
AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga kapcsán felmerült gyanúk miatt 
egyre több európai ország függeszti fel a vakcina használatát: úgy döntöt-
tek, Romániában továbbra is alkalmazzák. A román illetékesek megvárják 
az Európai Gyógyszerügynökség döntését. Vass Levente egészségügyi ál-
lamtitkár a Krónikának úgy fogalmazott, egyes uniós tagállamok túlzott 
elővigyázatosságból függesztették fel az AstraZeneca alkalmazását, miköz-
ben Fejér Szilárd kutató politikai döntésnek tartja a lépést.

Tovább használják. Bukaresti illetékesek és erdélyi szakemberek szerint az AstraZeneca védőoltás több előnnyel jár, mint veszéllyel

Rosszkor jött
a harmadik hullám
Egyértelmű, hogy Romániában 
is zajlik a koronavírus-járvány 
újabb hulláma, most azonban 
problémát jelent, hogy sokkal 
több fertőzöttet ápoltak a kezdetén 
intenzív osztályon, mint a legutób-
bi hullám elején – fi gyelmeztetett 
Raed Arafat katasztrófavédelemért 
felelős belügyi államtitkár. Florin 
Cîţu miniszterelnök utasítást adott 
arra, hogy növeljék 1600-ra az 
intenzív ágyak számát.  5.»

Megbírságolták
a szebeni kórházat
Két rendellenesség miatt megbír-
ságolta a megyei közegészségügyi 
igazgatóság (DSP) a nagyszebeni 
megyei kórház „emberöléssel” 
vádolt intenzív osztályát. Kiderült, 
hogy a névtelenül vádaskodó volt 
egészségügyi asszisztens ellen 
fegyelmi eljárás zajlott.  2.»

Nagy az eltérés
a nyugdíjak között
Míg Teleorman megyében már 16 
nyugdíjas jut minden 10 munka-
vállalóra, Ilfovban 4 a 10-hez az 
arány. A nyugdíjak összege is igen 
eltérő, az átlagnyugdíj Botoşani 
megyében 1262 lej, Hunyad megyé-
ben pedig 2110 lej. Eközben óriási 
a szakadék az Európai Unió tag-
államaiban regisztrált átlagbérek 
között: a legnagyobb átlagfi zetést 
magukénak tudó dánok átlago-
san több mint kilencszer jobban 
keresnek, mint a lista végén álló 
bolgárok.   7.»

Oktatás, lakások
a fi atalokért
A fi atalok számára vonzóvá 
és egyben vállalkozóbaráttá 
szeretné tenni Sepsiszentgyörgy 
városvezetése a székelyföldi 
megyeszékhelyet. Egy konzul-
táció során megtudakolták, mi 
foglalkoztatja a fi atalokat, most 
megoldást keresnek a felvetett 
problémákra.  6.»

 » Az eddigi 
adatok arra 
utalnak, hogy 
semmilyen 
ok-okozati ösz-
szefüggés nincs 
az AstraZeneca 
vakcina beadása 
és az agyérrög-
képződés között.
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Felszínre került a középkori
Nagyvárad  3.»

9.»

Zoltán Béla képzőművész
alkotómunkája kulisszatitkairól

Divatos az „újrahasznosítás”
Szatmárnémetiben  12.»
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