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Több mint 6600 új fertőzött

Az idei évben a legtöbb fertőzöttet 
találták 24 óra alatt a csütörtöki adatok 
szerint: több mint 40 ezer mintából 
– ebből 30 233 PCR-, 11 746 pedig 
antigénteszt volt – 6651 lett pozitív, 
ami 15,84 százalékos arány. Az igazolt 
fertőzöttek száma ezzel 919 794. A 
gyógyultak száma 5409 fővel 825 208-

ra nőtt. A kór szövődményeiben 
elhunyt újabb 140 fertőzött – közülük 
133-an krónikus betegek voltak –, így 
az elhalálozások száma már 22 719. A 
kórházakban 12 336 fertőzöttet ápol-
tak, közülük 1348-at intenzív osztályon.

Szankciókkal fenyegeti Washington Berlint

Szankciókkal fenyegette meg Antony Bliken amerikai külügyminiszter az Oroszor-
szág és Németország közötti földgázszállítás biztosítását szolgáló Északi Áramlat 2 
vezeték építésén dolgozó cégeket a német kollégájával, Heiko Maasszal folytatott 
keddi négyszemközti találkozón. Ezt Blinken maga közölte szerdán. A befejezés előtt 
álló vezeték kapcsán Blinken úgy vélekedett, az megosztja Európát, kiteszi Ukrajnát 
és Közép-Európát az orosz manipulációnak és elnyomásnak, és ellentmond Európa 
saját, korábban kinyilvánított energetikai célkitűzéseinek.

 » RÖVIDEN

Kompromisszumra törekszik
a vakcinavitában London és az EU
Kompromisszumkészségre utaló közös 
közleményben jelezte szerdán a brit 
kormány és az Európai Bizottság, hogy 
kész együttműködni a koronavírus elle-
ni oltóanyagok elosztása felett kialakult, 
meglehetősen kiéleződött vita rendezé-
se érdekében. A közlemény, amelyet a 
brit kormány részéről Boris Johnson mi-
niszterelnök londoni hivatala tett közzé 
szerda este, leszögezi: a két fél ugyan-
azzal a világjárvánnyal néz szembe, és 
e járvány jelenlegi harmadik hulláma 
közepette az eddigieknél is fontosabb 
az együttműködés Nagy-Britannia és 
az Európai Unió között. A kommüniké 
szerint London és az Európai Bizottság 
tárgyalásokat folytat arról, hogy miként 
lehetne kölcsönösen kedvező kétoldalú 
viszonyrendszert kialakítani a koronaví-
rus-járvány ügyében.

Fehérorosz hadjárat
a lengyel kisebbség ellen
A Fehéroroszországi Lengyelek Szövet-
ségének (ZPB) négy vezetőjét is őrizetbe 
vették. Csütörtökön  a ZPB  székhelyén, 
valamint tagjainak lakásaiban több 
órája tartó házkutatások során őrizet-
be vették Irena Biernackát és Maria 
Tiszkowskát, a ZPB nyugat-fehérorosz-
országi helyi szervezeteinek vezetőit 
– értesült a PAP hírügynökség. Csütör-
tök hajnalban őrizetbe vették Andrzej 
Poczobut újságírót, a ZPB  elnökségi 
tagját is, az ő további sorsáról a ZPB-nek 
nincs értesülése. Közben az Európai 
Bizottság a korábban letartóztatott két 
helyi lengyel vezető, Andzelika Borys 
és Andrzej Poczobut azonnali szabadon 
bocsátására szólította fel Minszket. 
Andzelika Boryst, a ZPB vezetőjét még 
szerdán tizenöt napi elzárásra ítélték.
A bizottság leszögezte: a fehérorosz nép 
ellen irányuló megtorlások további kiszé-
lesedése, ezen belül a jogvédők, az ellen-
zékiek, az újságírók üldözése fi gyelhető 
meg. Andzelika Borys elítélése, valamint 
Andrzej Poczobut őrizetbe vétele „világos 
jele annak, hogy a lengyel kisebbség vált 
e politika legújabb céljává” – olvasható a 
PAP által idézett EB-nyilatkozatban.

Angela Merkel: új járvány kezdődött
a brit mutáció szétterjedésével
Új járvány kezdődött Németországban 
az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
úgynevezett brit mutációjának szétterje-
désével, ezért védekezni is másként kell 
– mondta Angela Merkel német kancellár 
csütörtökön a szövetségi parlamentben.  
A vírus egy éve megjelent változata ellen 
védekezve a jelenlegi korlátozásokkal 
is sikerült volna megfékezni a járványt, 
Németország mégis ismét a fertőzésszám 
robbanásszerű emelkedésének szakaszá-
ban van, mert az „erőszakosabb”, sokkal 
fertőzőképesebb és „halálosabb” brit 
mutáns kiszorította a többit.

Orosz börtönfelügyelet:
Alekszej Navalnĳ  állapota kielégítő
Stabilnak és kielégítőnek bizonyult 
Alekszej Navalnij ellenzéki politikus 
egészségi állapota az orvosi vizsgálat 
során – közölte csütörtökön orosz 
Szövetségi Büntetés-végrehajtási 
Szolgálat (FSZIN) Vlagyimir megyei  
parancsnokságának sajtószolgálata. 
A FSZIN szerint a panasszal jelentkező 
elítélteket, köztük Navalnijt, szerdán 
vizsgálták meg. Az ellenzéki jogi képvi-
selője, szerdán panaszolta el a Meduza 
ellenzéki hírportálnak, hogy ügyfelé-
nek megromlott az egészsége, zsibbad 
a lába, és fáj a háta.
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A TELEPÜLÉSEK FERTŐZÉSI SZINTJÉHEZ IGAZÍTOTT KORLÁTOZÁSOK LÉPHETNEK HATÁLYBA

Ráta szerinti szigorítások jöhetnek

Együtt a világ ellen? Antony Blinken és Ursula von der Leyen a brüsszeli találkozón

A fertőzés mértékéhez kötnék az 
egyes településeken bevezetendő 
további szigorításokat a koronavírus 
elleni küzdelem jegyében az orszá-
gos katasztrófavédelmi operatív 
törzs illetékesei.

 » BALOGH LEVENTE

A települések fertőzési rátájától függő 
további korlátozások bevezetésé-
nek lehetősége is fölmerült a koro-

navírus-járvány visszaszorítása érdekében 
az országos katasztrófavédelmi operatív 
törzs (CNSU) csütörtöki ülésén a tanácsko-
zásról származó információk szerint. Esze-
rint már 3 ezrelékes – vagyis ha a települé-
sen az előző 14 napban a fertőzöttek száma 
elérte a hármat 1000 főre vetítve – fertőzési 
szint fölött is újabb korlátozások jöhetnek: 
az ilyen települések lakói csupán munka-
ügyben, halaszthatatlan orvosi ellátás, 
rászoruló családtag gondozása, haláleset 
miatt hagyhatnák el a helységet, továbbá 
akik úton vannak, azok átutazhatnak az 
érintett településeken.

Hétvégente hatályba lépő korlátozások-
ra is született javaslat. Eszerint 4 ezrelé-
kes fertőzési ráta fölött pénteken, szom-
baton és vasárnap már este 8 órára előre 
hoznák a kijárási korlátozás kezdetét, ha 
pedig a ráta eléri a 7,5-öt, akkor az egész 
héten este nyolckor kezdődne a „takaro-
dó”. 4 ezrelék fölött pénteken, szombaton 
és vasárnap a boltoknak délután 6 óra-

kor kellene bezárniuk, 7,5 ezrelék fölött 
pedig ez az intézkedés is kiterjedne a hét 
minden napjára. Egyben bezárnák a kon-
ditermeket is. A végső döntést a konkrét 
megszorításokról a kormány tegnap este 
elkezdődött, lapzártánk után véget ért 
ülésén készült elfogadni.

Szabad a húsvéti mise
Egyébként csütörtökön egyeztettek az 
egyházak képviselői és Florin Cîțu minisz-
terelnök, illetve az egészségügyi és egy-
házügyi hatóságok képviselői a húsvéti 
menetrendről. A találkozó után nyilvá-
nosságra került információk szerint dön-
tés született arról, hogy a katolikus és az 
ortodox templomokban is megtarthatják 
a feltámadási szertartásokat húsvétszom-

bat éjjel, de csakis a hatályos egészségügyi 
intézkedések betartásával, a hívek csak a 
templomon kívül tartózkodhatnak szigorú 
fi zikai távolságtartással. Mindez azt jelen-
ti, hogy a kijárási korlátozás kezdetének 
időpontja a két éjszaka módosul: mindkét 
alkalommal hajnali 2 óráig tartózkodhat-
nak otthonukon kívül a hívek.

Mint ismeretes, tavaly húsvétkor rend-
kívüli állapot volt érvényben, így a hívek 
nem vehettek részt az éjféli miséken. Fel-
borzolta ugyanakkor a kedélyeket, hogy 
Marcel Vela akkori belügyminiszter az or-
todox híveknek lehetővé tette volna, hogy 
a görögkeleti húsvétkor elhagyják ottho-
naikat, és a templomon kívül vegyék át a 
jeruzsálemi szent lángot. Ezt végül még-
sem tették lehetővé.

Gheorghiţă: az oltás jelenti
a biztonságot
Mindeközben tovább zajlik az oltási kam-
pány is. Ennek kapcsán Valeriu Gheorg-
hiţă, a kampány koordinátora szerdán este 
felhívta a fi gyelmet, hogy a vakcinák meg-
védenek a fertőzés súlyos szövődményei-
től és a halálos kimenetelű betegségtől.

Arra a felvetésre, hogy 89 olyan személy 
hunyt el a kampány kezdete óta, aki meg-
kapta az oltást, emlékeztetett: a beoltatlan 
fertőzöttek körében a halálozási arány 2,4 
százalékos, vagyis százból több mint két 
érintett elhunyt. Ugyanakkor ha a beoltot-
tak körében bekövetkezett haláleseteket 
vesszük, akkor látható, hogy itt az arány 
elenyésző, csupán 0,02 százalék.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió és az Egyesült Államok 
újrakezdi a kétoldalú párbeszédet Kí-

náról, hogy megvitassák és összehangolják 
megközelítésüket – közölte Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter szerdán az Eu-
rópai Bizottság épületében, ahol az uniós 
végrehajtó testület vezetőjével találkozott. 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke mellett Antony Blinken Josep 
Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai 
főképviselővel folytatott megbeszéléseket, 
amelyeket követően elmondta azt is: az 
Egyesült Államok arra törekszik, hogy eu-
rópai partnereivel együttműködjön Orosz-
ország „kihívást jelentő magatartásának” 
kezelésében.

Tájékoztatása szerint Washington együtt 
kíván dolgozni az Európai Unióval a nem-
zetközi biztonság megerősítésén, és számos 
más külpolitikai kihívás megoldásában.

Josep Borrell arról számolt be, hogy a felek 
közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elis-
merték, hogy a Kínával fenntartott kapcso-
latok sokrétűek, az együttműködés mellett 
a verseny és a „szisztematikus rivalizálás” 
elemeit tartalmazzák. Leszögezték: a hite-
les többpárti demokrácia, az emberi jogok 
védelme és a nemzetközi jog betartása biz-
tosíthatja csak az indiai-, valamint a csen-
des-óceáni térség stabilitását és jólétét.

Az Ursula von der Leyennel, az uniós vég-
rehajtó testület elnökével folytatott találkozó 
kapcsán Blinken azt mondta: mivel az Egye-
sült Államok első számú partnereként tekint 
az Európai Unióra, Antony Blinken európai 
látogatásának egyik célja, hogy Washington 
megújítsa szövetségeseivel és partnereivel 
ápolt kapcsolatait.

Blinken érkezésekor elmondta, a számos 
közös kihívásról, köztük a klímaváltozásról, 
Kínáról és Oroszországról tervezett megbe-
szélés témái között kiemelten fontos a ko-
ronavírus-járvány utáni erős és méltányos 
gazdasági helyreállítás lehetőségeinek átte-
kintése az Európai Unióval. 

Ursula von der Leyen köszöntőjében ki-
emelte: az Egyesült Államok fontos és érté-
kes partnere az Európai Uniónak, ezért az 
Unió közös menetrend kialakítását javasolja 
Washingtonnal a felek előtt álló kihívások 
megoldására, valamint a közös lehetőségek 
kiaknázására.

A Kína és Oroszország elleni fellépésről egyeztettek




