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Civil szervezetek az RMDSZ ellen
Civil szervezetek azzal vádolják az 
RMDSZ-t, hogy ki szeretné vonni magát 
a közpénzek felhasználásának átlátha-
tóságát biztosító törvény hatálya alól. 
A parlamentben folyamatban van a 
közérdekű információkhoz való hoz-
záférést biztosító 2001/544-es törvény 
módosítása, mely – az eredeti indítvány 
szerint – azt a célt szolgálta, hogy növelje 
a közpénzek felhasználásának átlátha-
tóságát. A törvénymódosítás úgy került 
a képviselőház plénuma elé, hogy mind 
a kormányoldal, mind az ellenzék támo-
gatta, azonban az RMDSZ kérésére visz-
szaküldték a bizottságokba. A szövetség 
nevében Szabó Ödön képviselő iktatott 
olyan módosító indítványokat, amelyek 
ellehetetlenítenék az átláthatóság növe-
lését, és kivonnák az RMDSZ-t a törvény 
hatálya alól. Az RMDSZ javaslata szerint 
csak azoknak a civil szervezeteknek kel-
lene beszámolniuk a kapott közpénzek 
elköltéséről, amelyek kormányhatáro-
zattal nyerték el a közhasznú státust. Az 
RMDSZ és egyes kisebbségi szervezetek 
pedig nem tartoznak ezek közé.

Menesztettek egy háborús bűnösöknek
kárpótlást kérő államtitkárt
A holokauszt dimenzióit megkérdőjelező 
és a háborús bűnösök utódainak életjá-
radékot követelő kijelentéseiért felmen-
tette államtitkár-helyettesi tisztségéből 
Octav Bjozát, a romániai volt politikai 
foglyok egyesületének (AFDPR) elnökét 
Florin Cîţu kormányfő – közölte tegnap a 
kormány sajtóirodája. A miniszterelnök 
leszögezte: demokratikus és civilizált 
országként Románia határozottan elítéli 
a holokausztot, illetve bármilyen etnikai, 
szociális vagy vallási alapon történő 
megbélyegzést. „Megkérdőjelezni a holo-
kauszt dimenzióit, és a zsidó közösséget 
hibáztatni a kommunizmus Romániába 
hozataláért nem csupán történelemmisz-
tifi káció, hanem a demokratikus értékek 
veszélyeztetése” – idézte a közlemény 
a kormányfőt. Florin Cîţu úgy értékelte: 
mind a holokauszt, mind pedig a kom-
munizmus borzalmait elszenvedőkkel 
szemben sértő és igazságtalan az, hogy 
Octav Bjoza és az AFDPR szót emelt azért, 
hogy az egykori háborús bűnösök, nácik 
és fasiszták leszármazottai számára is 
kárpótlást kapjanak a román államtól.

Volt főrendőr és választási illetékes
is plagizált
Plagizált doktori disszertációja meg-
írásakor Cătălin Alexandru Ioniță volt 
országos rendőrfőkapitány, a belügyi 
tárca korrupcióellenes osztályának 
korábbi vezetője és Constantin-Florin 
Mitulețu-Buică, az állandó Választási Ha-
tóság (AEP) jelenlegi elnöke – állapította 
meg az Egyetemi Címeket és Okleveleket 
Hitelesítő Országos Tanács (CNATDCU). 
Ennek nyomán mindkettejüktől vissza-
vonják a doktori címet. A testület még 
február 23-án döntött a két ügyben, de a 
döntés eredményét csak hétfőn hozták 
nyilvánosságra.

Újabb tízmillió Pfi zer-vakcinát kaphat
az Európai Unió
Az Európai Bizottság 10 millió adag 
vakcina gyorsított szállításáról állapodott 
meg a Pfi zer amerikai gyógyszergyártó 
és partnere, a BioNTech német biotech-
nológiai cégekkel a második negyedévre 
vonatkozóan – közölte Ursula von der 
Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
tegnap. Az uniós tagállamoknak szánt 10 
millió adag vakcina a második negyedév-
re korábban tervezett 200 millió dózison 
felül értendő.

A ROMÁN HATÓSÁGOK NEM FÜGGESZTIK FEL A PROBLÉMÁS VAKCINA ALKALMAZÁSÁT

Ragaszkodnak az AstraZenecához

Nem hátrálnak. A romániai hatóságok továbbra is használják a vakcinát

Egyelőre nem ijesztette meg a buka-
resti egészségügyi hatóságokat, hogy 
az AstraZeneca koronavírus elleni 
oltóanyaga kapcsán felmerült gya-
núk miatt egyre több európai ország 
függeszti fel a vakcina használatát: 
úgy döntöttek, Romániában tovább-
ra is alkalmazzák.
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A  román hatóságok hétfőn késő este 
úgy döntöttek: egyelőre nem indo-
kolt lemondani az AstraZeneca ko-

ronavírus elleni védőoltás használatáról. 
Annak ellenére, hogy a véralvadás-prob-
lémák és halálesetek nyomán – amelyek-
nek a gyanú szerint akár köze is lehet a 
brit–svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett szérum hasz-
nálatához – az Európai Unió több országa 
is felfüggesztette a vakcina alkalmazá-
sát. Mint arról beszámoltunk, hétfőn Né-
metország, Franciaország, Olaszország, 
Spanyolország, Portugália, Lettország és 
Szlovénia is felfüggesztette az oltóanyag 
használatát, míg korábban már Norvégia, 
Dánia, Izland, Írország és Bulgária is így 
döntött. Az európai országok jelentős ré-
sze azért döntött úgy, hogy, leállítja a vak-
cina használatát, mert egyes pácienseknél 
súlyos vérrögképződés jelentkezett, bár az 
egyértelmű ok-okozati összefüggést tudo-
mányosan még nem igazolták. Mindennek 
nyomán hétfőn este összeültek az oltási 
kampányt koordináló bizottság (CNCAV), 
az egészségügyi minisztérium, az országos 
gyógyszerügynökség és a közegészségügyi 
intézet képviselői, hogy megvizsgálják a 
helyzetet. A hétfőn késő este véget ért ta-
nácskozáson pedig arra a döntésre jutot-
tak, hogy egyelőre nem indokolt a vakcina 
alkalmazásának leállítása.

Az EMA döntését várják
A döntést többek között a Romániában 
jelzett mellékhatások, a többi ország ha-

tóságai által közzétett indoklás, a külföldi 
problémák és az Európai Gyógyszerügy-
nökség (EMA) ajánlása alapján hozták 
meg. Az EMA korábban azt ajánlotta a 
tagállamoknak, hogy amíg az erre szako-
sodott testület ki nem vizsgálja az ügyet, 
addig folytassák az oltást az AstraZene-
cával, mivel az oltással megelőzhetőek a 
fertőzés súlyos formái, márpedig az ebből 
származó előnyök meghaladják az esetle-
ges mellékhatások jelentette kockázatot. 
Emer Cooke, az EMA ügyvezető igazgatója 
tegnap megismételte: meg van győződve 
az AstraZeneca gyógyszergyár korona-
vírus elleni oltóanyagának előnyeiről, 
nincs arra utaló jel, hogy a vakcina vér-
rögképződést okozna. Az újabb vizsgálat 
eredménye holnapra várható.

Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora tegnap elismerte: a dön-
tés nem volt könnyű, de az oltás előnyei 
mindenképpen nagyobbak, mint a rizi-
kó. Az is elmondta, hogy az előző 24 órá-
ban 33 ezren mondták le az AstraZeneca-
előjegy zésüket, ugyanakkor sokkal 
többen jelentkeztek a szabad helyekre. 
Közölte, eddig tíz esetben jeleztek vé-
ralvadással kapcsolatos problémát az 
országban oltás után, de eddig nem bi-
zonyosodott be az összefüggés köztük és 
a vakcina között. A bukaresti illetékesek 
arra is rámutattak, hogy a beoltottak 
körében jelzett véralvadási problémák 
csupán kevés személy esetében jelent-

keztek, és arányuk nem haladta meg a 
teljes, beoltatlan népesség körében je-
lentkező ugyanilyen problémákét.

Mások jobban aggódnak
Más országok hatóságai azonban már 
sokkal óvatosabbak voltak: a svéd gyógy-
szerügynökség tegnap jelentette be, hogy 
az EMA vizsgálatának lezárultáig felfüg-
gesztik az AstraZeneca oltásainak hasz-
nálatát. Hasonlóan döntöttek a spanyolok 
is. Carolina Darias egészségügyi miniszter 
hétfő esti sajtótájékoztatóján Madridban 
bejelentette, Spanyolország legkevesebb 
két hétre felfüggeszti az AstraZeneca-vak-
cina használatát. Szlovénia szintén úgy 
határozott, hogy az EMA döntéséig ide-
iglenesen felfüggeszti az oltóanyag alkal-
mazását – jelentette be hétfőn este Janez 
Poklukar egészségügyi miniszter sajtótá-
jékoztatóján. A belga szövetségi kormány 
hivatalos oltási munkacsoportja viszont 
tegnap azt közölte: Belgium tovább foly-
tatja a koronavírus ellen az AstraZeneca 
brit–svéd gyógyszergyár és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett vakcina alkal-
mazását, mivel szakvélemények szerint az 
„oltóanyag jó, biztonságos és hatékony”.

Magyarország álláspontja kapcsán 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter tegnap azt mondta: az anya-
országban is megfi gyelik az oltóanyag 
hatását, és szakemberek fognak dönteni 
a további lépésekről. 

Egyértelmű, hogy Romániában is zajlik 
a koronavírus-járvány újabb hulláma, 

most azonban problémát jelent, hogy sok-
kal több fertőzöttet ápoltak a kezdetén in-
tenzív osztályon, mint a legutóbbi hullám 
elején – fi gyelmeztetett Raed Arafat kataszt-
rófavédelemért felelős belügyi államtitkár. 
Az orvos hétfőn este a Digi 24 hírcsatorná-
nak beszélt a harmadik hullám jelentette 
problémáról. „Senki sem tagadhatja a nö-
vekedést, egyértelmű, hogy jelenleg újabb 
hullámban vagyunk. A hátrány az, hogy 
több mint 900, intenzív osztályon fekvő be-

teggel kezdtünk, míg a legutóbbi hullám-
ban kevesebben voltak, mintegy 500-an” 
– mutatott rá. Ennek nyomán a hatóságok 
arra kényszerülnek, hogy fokozott iramban 
növeljék az intenzív terápiás ágyak számát. 
Arafat kifejtette, Florin Cîțu miniszterelnök 
felkérésére már el is kezdték az intenzív 
osztályok fejlesztését, Bukarestben példá-
ul két újabb mobil intenzív terápiás egysé-
get rendeznek be, ami mintegy húszágy-
nyi többletet jelent. Egyben elkezdték az 
egészségügyi személyzet átvezénylését 
azokra a településekre, ahol magasabb a 

fertőzöttek száma. Arafat arról is beszélt: 
bár a nyájimmunitás eléréséhez a lakosság 
70 százalékának beoltása szükséges, már 
30 százalékos átoltottságnál is érezhető-
en csökken majd a járvány intenzitása. 
Florin Cîţu tegnap kijelentette: utasítást 
adott arra, hogy növeljék 1600-ra az inten-
zív ágyak számát, hogy ne legyen probléma 
a súlyos betegek ellátásával. Hozzátette, 
jelenleg 1408 intenzív ágy áll rendelkezés-
re. Figyelmeztetett: az újabb korlátozások 
elkerülése érdekében mindenkinek be kell 
tartania az óvintézkedéseket. 
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Arafat: hátrányos helyzetben ért a harmadik hullám

Nagy az érdeklődés az oltások iránt

Már az első napon, hétfőn beoltottak több mint 6000, a koronavírus elleni oltási 
kampány harmadik szakaszában érintett személyt – jelentette be tegnap Valeriu 
Gheorghiță, a kampány koordinátora. Olyan személyekről van szó, akik 4,5 ezreléknél 
magasabb fertőzési rátájú városokban élnek. Emellett a várólistákra a hétfői megnyi-
tásuk után tegnap délig több mint 489 ezren iratkoztak fel.

Több mint 6000 fertőzött

Az idei legmagasabb szintre, 6118-ra 
ugrott a 24 óra alatt koronavírus-fer-
tőzéssel azonosítottak száma 26 186 
PCR- és 12 185 tesztből. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 868 799. A kór szövőd-
ményeiben 133 fertőzött hunyt el – kö-
zülük 132-en krónikus betegek voltak –, 
így az elhalálozások száma már 21 698. 
A kórházakban 11 096 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1226-ot intenzív osztályon.




