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MÁS PARAMÉTEREK, MÓDOSÍTANI KÉSZÜLNEK A HATÓSÁGOK A KARANTÉNSZABÁLYZATOT

Két új vakcina lesz elérhető
Magyarországon
Két új koronavírus elleni vakcinát engedélyezett Magyarországon az Országos
Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) – jelentette be az
országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív
törzs online sajtótájékoztatóján tegnap.
Müller Cecília elmondta, a közeljövőben
a kínai CanShino és a Covishield, az
AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott
vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon. Reményét fejezte ki, hogy a
választék bővülésével a beérkező védőoltások mennyisége is nőni fog, mivel a védőoltás „az egyetlen kiút a járványból”.
Kifejtette, bár a magyar lakosság 16
százaléka, 1,59 millió ember megkapta
már legalább az első védőoltást, a járvány harmadik hullámának még mindig
rendkívül dinamikus szakaszát éljük, a
megbetegedések legalább 90 százalékát
a nagyon fertőző, súlyos megbetegedést
okozó brit vírusvariáns okozza.

Újabb megszorítások jöhetnek

» BALOGH LEVENTE
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iközben az egészségügyi hatóságok a karantén elrendelésére
vonatkozó szabályok módosításának lehetőségéről tárgyaltak, sötét jövőt
jósolt a súlyosbodó járványhelyzet miatt
Andreea Moldovan egészségügyi államtitkár, azt sejtetve, hogy még a jelenleginél
is súlyosabb megszorítások jöhetnek. Az
államtitkár vasárnap este a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva arról beszélt: további
intézkedésekre van szükség, mivel egyre
nő a koronavírus-fertőzöttek és a fertőzés
miatti elhalálozások száma. „Azt hiszem,
lassan-lassan már nem engedhetjük meg
magunknak a jelenlegi szabadságot. Szerintem elérkezett az a pillanat, amikor
további lépések szükségesek, mivel a helyzet nem rózsás” – jelentette ki Moldovan.
Elmondta, az orvosok az ország szinte
minden pontján arra panaszkodnak, hogy
egyre nehezebb a dolguk, egyre jobban
telítődnek a kórházak, annyira, hogy a
helyzet már az októberi állapotokat idézi.
Ugyanakkor most rosszabb pozícióból indultunk, mivel többen feküdtek intenzív
osztályon a járvány harmadik hullámának
kezdetekor – fi gyelmeztetett az államtitkár. Hozzátette, a lakosságnak meg kell
értenie, hogy fordulóponthoz érkeztünk,
amelyben mindenkinek óvatosnak kell
lennie. Arra a kérdésre, mikortól vezetné
be a további megszorító intézkedéseket,
leszögezte: a lehető leghamarabb. Ezzel
némileg ellentmondott Florin Cîțu miniszterelnöknek, aki szerint nem kell országos
lezárástól tartani.
Az államtitkár szerint karantén nélkül
nem küzdhető le az újabb hullám, mivel
egyre több a fertőzött, és egyre több fiatal, krónikus betegséggel nem rendelkező
fertőzött kerül kórházba. Azt is közölte,
hogy a hatóságok módosítják a karantén
elrendelésének szabályait – erről tegnap
délután egyeztettek a minisztériumban
az egészségügyi hatóságok képviselőivel.
A lehetőségek között a hétvégi karantén
bevezetését említette. Emellett kifejtette:
a karantén elrendelésekor mérlegelt szempontok között jelentős szerepet kell játszania az adott településen végzett tesztek
számának, illetve annak, hány fertőzöttet
ápolnak az intenzív osztályokon,

Moldovan egyébként elmondta: jelenleg 1486 intenzív terápiás ágy működik
az országban, ami a legutóbbi jelentéshez
képest 48-cal több. A továbbiakban újabb
intenzív ágyakat üzemelnek be, azonban
ezek száma véges, mivel már csak a kisebb, vidéki kórházakban vannak szabad
helyek. Ráadásul nem csupán az ágyak
száma véges: a szükséges egészségügyi
személyzet sem áll rendelkezésre kellő
létszámban.

Cîțu: mindenkinek be kell tartania
a törvényeket

Mindeközben tegnap Florin Cîțu miniszterelnök a hétvégi tüntetésekre utalva,
amelyeken többen maszk nélkül tüntettek
a lezárások ellen, leszögezte: kérlelhetetlen lesz azokkal szemben, akik nem tartják tiszteletben a törvényeket. Rámutatott,
vannak politikusok, a parlament egyes
tagjai, akik a törvények megsértésére buzdítanak, ami morálisan nem elfogadható.
Leszögezte: liberálisként nem ellenzi a
kormányellenes tüntetéseket, de mindenkit felszólított a hatályos jogszabályok betartására. Ezzel a Románok Egyesüléséért
Szövetségből (AUR) kizárt Diana Şoşoacă
szenátorra utalt, aki szombaton egy tüntetésen élesen bírálta a kormányt, Klaus
Iohannis államfőt és Raed Arafat belügy-

minisztériumi államtitkárt, előre hozott
választásokat és technokrata kormány
felállítását követelve. Ugyanakkor kérte az
államfőtől és a miniszterelnöktől, hogy álljanak szóba a tüntetőkkel, hallgassák meg
követeléseiket.

Viták a karanténról

Annak kapcsán, hogy egyes településeken indokolt-e a karantén bevezetése vagy
sem, a miniszterelnök kifejtette, egyeztetésre hívta a prefektusokat és a polgármestereket, mivel minden egyes megyében eltérőek a viszonyok. Ennek nyomán a helyi
önkormányzati illetékesektől vár javaslatot
a fertőzés terjedésének megakadályozását
szolgáló intézkedésekre vonatkozóan. Az
egyik legégetőbb kérdés a lassan a karanténhatárt jelentő 6 ezrelékes fertőzöttséget
elérő Bukarest helyzete. Bár az egészségügyi tárca részéről olyan jelzések érkeztek,
hogy a 6 ezrelékes szint átlépése esetén
kihirdetik a vesztegzárat Bukarestben.
Ugyanakkor Florin Cîțu miniszterelnök
arról beszélt: meghallgatja az összes szakember véleményét, de ő nyitva szeretné
tartani a gazdaságot. Lucian Bode belügyminiszter pedig leszögezte: Bukarest esetében más paramétereket is figyelembe vesznek majd, nem csupán az ezer főre vetített
új fertőzések számát az előző 14 napban.

Nehéz időszak. Előfordulhat, hogy szigorítani kell a jelenlegi korlátozásokat
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A karantészabályok módosításának
lehetőségéről egyeztettek tegnap az
egészségügyi hatóságok. Eközben
akár újabb megszorító intézkedéseket is eredményezhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma.

Már több mint 900 ezer igazolt fertőzöttet tartanak nyilván
A már megszokott kevés vasárnapi teszt nyomán az előző napokhoz képest kevesebb új koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt, de számuk így sem kicsi: 7902
PCR- és 5650 antigéntesztből 3743 lett pozitív, ami 27,62 százalékos arány. Ezzel
az igazolt fertőzöttek száma 900 858. A gyógyultak száma 2554 fővel 808 754-re
nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 60 fertőzött – közülük 53 krónikus beteg volt
–, ezzel az elhalálozások száma 22 268. A kórházakban 12 215 fertőzöttet ápoltak,
közülük 1339-et intenzív osztályon, ami újabb rekord.

„Okosodó” regisztrációs portál, oltás a háziorvosoknál
» B. L.
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ódosul a koronavírus elleni oltásra való
regisztrációt szolgáló internetes portál,
ennek nyomán a várólistára jelentkezők tudni fogják, mikor kerülnek sorra, és milyen
oltóanyagot kapnak – jelentette be Valeriu
Gheorghiță, az oltási kampány koordinátora.
A katonaorvos vasárnap este a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva elmondta, április
elejétől a honlap úgy működik majd, hogy
a jelentkezőket arról is értesíti, mikor számíthatnak arra, hogy beolthatják őket. Mint
kifejtette, azért kell még néhány hétig várni,

mert addig az oltóközpontokban újabb oltópontokat nyitnak majd meg. Kifejtette, április 13-áig 350 új oltópont nyílik meg, amelyen
a Pfizer–BioNTech által kifejlesztett vakcinát
alkalmazzák majd. Azt is elmondta, hogy
április végén vagy május elején elkezdődhet
az oltási folyamat a háziorvosi rendelőkben
is. Itt minden bizonnyal a Johnson & Johnson és az AstraZeneca vakcináját alkalmazzák majd. Hozzátette, az így beoltottaknak
nem a regisztrációs oldalon kell majd jelentkezniük, hanem a háziorvosok a saját
pácienseiket hívják majd be oltásra. Tegnap
egyébként újabb szállítmány érkezett az or-
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szágba a Pfi zer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, összesen 345 150 dózis. Az
oltóanyagot speciális konténerekben szállították az elosztóközpontokba az otopeni-i, a
kolozsvári és a temesvári repülőtérről. A bukaresti elosztóközpont 98 280 dózist kapott,
a brassói 39 780-at, a kolozsvári 46 800-at,
a konstancai 38 610-et, a craiovai 36 270et, a iaşi-i 46 800-at, a temesvári 38 610-et.
Szombattól az ország 13 megyéjében és Bukarestben összesen 167 új oltópontnál lehet
előjegyzést kérni a Pfizer–BioNTech vakcinájára. Ezeknél a központoknál ma kezdődik az oltás.

A románok többsége
nyugati irányultságú
Románia lakóinak többsége úgy véli:
országának a nyugati politikai és
katonai szövetségekben a helye, de
akkor is érvényesítenie kell nemzeti
érdekeit, ha emiatt az Európai Unióból
történő kizárását kockáztatja – derült
ki egy tegnap ismertetett felmérésből.
A Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat
vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése
az álhírek és félretájékoztatás korában
című felmérést az INSCOP Research
közvélemény-kutató intézet készítette
március első két hetében, amelyhez
a román–lett–amerikai partnerséggel
létrehozott, a Fekete-tenger térsége civil
szervezeteit és médiaprojektjeit segítő
Black Sea Trust for Regional Cooperation alapítványtól szerzett pénzügyi
támogatást. A felmérés hétfőn közzétett
első része szerint a megkérdezettek 81
százaléka vélekedett úgy, hogy Romániának inkább az Európai Unió, az Egyesült Államok és NATO által megtestesített Nyugathoz kell közelednie, és csak
10,4 százalékuk értékelte úgy, hogy az
Oroszország és Kína által képviselt Kelet
lenne a helyes irány.
Lavrov: a kínai–orosz együttműködés
elmélyítésére van szükség
Magas szintű kínai–orosz együttműködést sürgetett az „amerikai hegemóniával” szemben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki kínai látogatása előtt
nyilatkozott a kínai sajtónak videólinken
keresztül. Lavrov tegnap kezdte meg
kétnapos látogatását Kínában. Az orosz
külügyi tárca vezetője azt mondta: a
nemzetközi helyzet jelentős változásokon
megy keresztül, melyek során a gazdaság, pénzügy és politikai befolyás új központjai válnak egyre erősebbé. „Ezeket
az objektív fejleményeket, amelyek egy
valóban többpólusú és demokratikus
világ kialakulásához vezetnek, hátráltatják a nyugati országok, különösképpen
az Egyesült Államok” – fogalmazott.
Eközben Jens Stoltenberg NATO-főtitkár
tegnap Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek ma kezdődő,
kétnapos tanácskozását megelőzően
tartott online sajtóértekezletén aláhúzta, a NATO és Oroszország kapcsolata
megváltozásának oka Moszkva agresszív
fellépése, a különféle természetű jogsértések, illetve Ukrajnát és Georgiát érintő
katonai lépések. Szerinte Vlagyimir
Putyin orosz elnök felelős Oroszország
minden cselekedetéért.

