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A románok többsége azt hiszi,
álhírekkel akarják megvezetni
A románok többsége úgy véli, hogy az 
utóbbi hónapokban hamis híreknek 
és félretájékoztatásoknak volt kitéve – 
derül ki az INSCOP közvélemény-kutató 
intézet tegnap közzétett felméréséből. 
A megkérdezettek 55 százaléka vála-
szolta azt, hogy az utóbbi hónapok-
ban nagymértékben és nagyon nagy 
mértékben ki volt téve a hamis híreknek 
és félretájékoztatásnak, 42,5%-a pedig 
azt, hogy kismértékben vagy egyáltalán 
nem. 2,5 százalék nem tudott vagy nem 
akart válaszolni a kérdésre.  A romá-
niaiak 58,3 százaléka úgy gondolja, 
hogy egyes országok nagyon nagy és 
nagymértékben támogatnak Romániá-
ban propaganda- és félretájékoztatási 
akciókat.  Arra a kérdésre, hogy meglá-
tásuk szerint melyik az az ország vagy 
szervezet, amely leginkább támogatja a 
propagandát, és hamis híreket terjeszt 
az országban, 24 százalék válaszolta 
azt, hogy Oroszország, 18,5% azt, hogy 
az Európai Unió, 14,8% szerint Kína, 
9,2% szerint Magyarország, szintén 9,2 
százalék szerint az Amerikai Egyesült 
Államok, 3,3% szerint Németország. 

Kína szerint nem hallgattak el 
információkat a WHO szakértői elől
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezeté-
nek (WHO) az új koronavírus eredetét 
kutató, nemzetközi szakértői csapata 
számára Kína minden, a járvány kezdeti 
szakaszával kapcsolatos adatot ugyan-
úgy elérhetővé tett a vizsgálat során, 
mint ahogyan a velük együtt dolgozó 
kínai szakértők számára – nyilatkozta 
tegnap egy Pekingben a kínai szakértői 
csoport vezetője. Liang Van-nien ezzel 
azokra a nemzetközi vádakra reagált, 
melyek szerint a vírus eredetét vizsgáló 
nemzetközi kutatócsoport nem jutott 
hozzá a szükséges adatokhoz. Tedrosz 
Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigaz-
gatója kedden további vizsgálatot sürge-
tett, és bírálta Pekinget, amiért a január 
14. és február 9. között a közép-kínai 
Vuhanban a vírus eredetét tanulmányo-
zó nemzetközi kutatók számára nem 
biztosított megfelelő hozzáférést az 
elsődleges adatokhoz. Az Egyesült Álla-
mok és tizenhárom szövetségese pedig 
közös nyilatkozatban fejezte ki aggodal-
mát a kedden ismertetett WHO-jelentés 
kapcsán, teljes hozzáférést követelve 
Kínától az adatokhoz. A vírus eredetét 
január 14. és február 9. között Kíná-
ban – az első Covid–19-fertőzötteket a 
közép-kínai Vuhanból jelentették 2019 
végén – vizsgáló szakértők úgy vélték, 
hogy az a legkevésbé valószínű elmélet, 
hogy a vírus egy laboratóriumból sza-
badult ki. Így tartja magát a feltételezés, 
hogy denevérről egy köztes állat révén 
került át az emberre.

Ismét rekordszámú beteg az intenzív osztályokon

24 óra alatt 6156 koronavírus-fertőzöttet találtak az országban – 29 039 PCR- és 12 515 
antigéntesztet végeztek, így a fertőzöttek aránya 14,81 százalék –, ami kevesebb, mint 
egy nappal korábban, viszont tovább nőtt, és rekordot döntött az intenzív osztályon ápol-
tak száma. Az igazolt fertőzöttek száma 952 803, míg a gyógyultaké 5315 fővel 50 672-re 

nőtt. A kór szövődményeiben 129-en haltak meg – közülük 126-an voltak intenzív osz-
tályon –, így az elhalálozások száma 23 538. A kórházakban 13 428 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1412-t intenzív osztályon.

Bírságot ígérnek a maszk nélküli minisztereknek

Bírságra számíthat Raluca Turcan munkaügyi és Vlad Voiculescu egészségügyi minisz-
ter, miután mindketten megsértették a szájmaszk kötelező viselését előíró rendeletet. 
Ezt Lucian Bode belügyminiszter jelentette ki tegnap. Bode leszögezte: a törvény előtt 
mindenki egyenlő, így a két miniszter a következő hat hónapban kézhez kaphatja a 
bírságról szóló értesítést. Turcanról kedden este derült ki, hogy nem viselt maszkot, 
amikor szombaton részt vett Szeben megyében egy faültetési akción. Az eseményről 
készült egyik képen látható, amint nyolcadmagával ül egy autó platóján, és integet. A 
platón a Szeben megyei önkormányzat elnöke is ott volt, de maszkot senki sem viselt. 
Azóta kiderült, hogy az egyik résztvevőt koronavírussal kórházba utalták. Turcan szerint 
az eseményen eleve csak egy antigénteszt elvégzése után lehetett részt venni, a szer-
vezők pedig mindenkinek biztosítottak szájmaszkot és fertőtlenítőt. Szerinte általában 
véve betartották a szabályokat, a maszkot csak fényképkészítéskor, étkezéskor és akkor 
vették le, amikor ittak. Hozzátette: mindemellett továbbra is a maszkviselés és az oltás 
híve. Tegnap azt is közölte, hogy kérte: bírságolják meg a mulasztás miatt. Ugyanígy tett 
Vlad Voiculescu is, akiről a hét elején jelent meg egy fénykép, amelyen az látható, hogy 
a parlament épületében tartózkodik maszk nélkül. A tárcavezető azzal magyarázta az 
esetet, hogy éppen inni készült. A román sajtó közben rászállt Novák Eduárd sportmi-
niszterre is, miután az a vasárnap esti román–német labdarúgó világbajnoki selejtezőről 
olyan szelfi t osztott meg, amelyen nem visel maszkot a stadionban. 

EGYELŐRE NEM OLDHATÓK FEL A KORLÁTOZÁSOK FLORIN CÎȚU MINISZTERELNÖK SZERINT

Tüntetések kevesebb erőszakkal
Kevesebben vonultak utcára kedden 
éjjel a koronavírus visszaszorítása 
érdekében bevezetett korlátozások 
ellen tüntetni, és ezúttal Bukarest-
ben elmaradtak az előző éjszakaihoz 
hasonló összecsapások a tüntetők és 
a csendőrök között.

 » BALOGH LEVENTE

N émileg csitult, de nem foszlott szét a 
koronavírus-járvány miatti megszo-
rítások és a kormány elleni tüntetési 

kedv: kedden este már a harmadik napon 
vonultak utcára a vasárnap hatályba lépett 
korlátozások nyomán a tiltakozók Buka-
restben és az ország több városában. Ez-
úttal azonban jóval kevésbé voltak erősza-
kosak a demonstrációk résztvevői, miként 
hétfőn éjjel: elmaradtak az összecsapások 
a csendőrökkel. Bukarestben mintegy két-

ezren gyűltek össze az Egyetem téren, in-
nen a kormánypalotához mentek, majd 
a tüntetők egy része az államfői reziden-
ciaként szolgáló Cotroceni-palota felé in-
dult, hogy aztán ismét visszatérjenek az 
Egyetem térre. A vonulók Klaus Iohannis 
államfő lemondását követelték, és a „Sza-
badságot!” jelszót skandálták, arra utalva, 
hogy követelik a maszkhasználat és a töb-
bi korlátozás eltörlését.

Arafat-portrékat égettek
Craiován néhány százan – zömmel futbal-
lultrák – vonultak utcára, az egyik tüntető 
pedig felgyújtotta a korlátozások fő „arcá-
nak” tartott Raed Arafat katasztrófavéde-
lemért felelős belügyi államtitkár fényké-
pét. Brăilán 17 tüntetőt állítottak elő, akik 
tegnap hajnalban kövekkel dobálták meg 
a csendőröket és járműveiket: ellenük ga-
rázdaságért indult eljárás. Konstancán és 
Galacon is utcára vonultak néhány tucat-
nyian, jóval kevesebben, mint a korábbi 

estéken. Galacon ugyanakkor a csendőrök 
a prefektúra előtti műemlék mögött elrej-
tett kövekre és botokra bukkantak. 

A tüntetések országszerte 70 települé-
sen zajlottak, és mintegy 1300 bírságot 
róttak ki, összesen több mint 600 ezer le-
jes értékben. Lucian Bode belügyminisz-
ter tegnap arról beszélt: egy kisebbség a 
véleménynyilvánítás szabadságával visz-
szaélve erőszakosan viselkedik, erőszakra 
bujtogat, és folyamatosan provokálja a 
rendfenntartó erőket és az államot. Florin 
Cîţu miniszterelnök tegnap a tüntetéshez 
való jog elismerése mellett leszögezte: a 
törvényeket mindenkinek be kell tartania. 
Kijelentette: a megszorítások jelenleg nem 
oldhatók fel, azokat ugyanis a növekvő 
esetszám miatt kellett meghozni. Hozzá-
tette, a korlátozásokkal az oltási kampány 
felgyorsításához igyekeznek időt nyerni, 
azok pedig enyhébbek más európai orszá-
gok korlátozásainál, mivel nem akarták le-
állítani a gazdaságot. Szerinte április után 
már változás várható, hiszen felgyorsul az 
oltási kampány. Mint ismeretes, a tünteté-
seket, amelyeken sok helyütt bukkantak 
fel szélsőséges futballultrák, a Románok 
Egységéért Szövetség (AUR) hirdette meg, 
tiltakozásul a korlátozások ellen.

Számonkérné a belügyminisztert
az AUR
Az AUR honatyái egyébként George Simion 
társelnök vezetésével tegnap délelőtt meg-
jelentek a belügyminisztériumban, hogy 
előadják Lucian Bode belügyminiszternek 
a korlátozásokkal kapcsolatos panaszai-
kat. Bode előzőleg ezt úgy kommentálta: a 
belügyminisztérium nem „kutyák nélküli 
falu”, hogy bárki akkor menjen oda, ami-
kor akar. Simion ennek ellenére párttársai 
társaságában megjelent a minisztérium 
előtt, és azt mondta: nem csupán a mi-
nisztérium, hanem az egész kormányzás 
kutyák nélküli falu, mivel nem tudja a jobb 
kéz, mit csinál a bal. Simion szerint a kor-
mány olyan korlátozásokat kényszerít rá 
az emberekre, amelyeket maga sem tart 
be. Egyúttal felszólította Bodét, mondja 
meg, milyen büntetést kapnak a maszkvi-
selési szabályokat megszegő miniszterek.

Az AUR-társelnök szerint úgy, ahogy a 
bukaresti tüntetéseken sikerült azonosíta-
ni az erőszakos huligánokat, a rendfenn-
tartó erők soraiban is meg kell nevezni 
azokat, akik indokolatlanul erőszakoskod-
tak. Claudiu Târziu szenátor, az AUR másik 
társelnöke eközben úgy nyilatkozott, hogy 
nem az AUR szervezte az elmúlt napok 
tüntetéseit, de egyetért velük, és részt is 
vesz azokon, hogy „őrködjön az állampol-
gári jogok betartása fölött”.Szabályt szegett. Raluca Turcan nem viselt maszkot, lebukása után bírságot kér

 » B. L.

Tegnap elérte a kétmilliót azok száma, 
akik legalább a koronavírus elleni oltás 

első adagját megkapták – közölte az oltást 
koordináló testület. A kétmilliós küszöböt 
reggel 10 órakor lépték át, ami 10,3 száza-
lékos arány, míg 1 050 694-en már mindkét 
vakcinát megkapták. Az összes beadott 
vakcina mennyisége 3 050 742.

Romániában december 27-én kezdődött el 
az oltási kampány az egészségügyi dolgozók 
beoltásával, majd január 15-étől elindult a 
második szakasz is, amelyben a 65 év fölöt-

tieket, a krónikus betegeket és a kulcsfontos-
ságú ágazatok dolgozóit oltják be. Március 

15-étől a harmadik, teljes lakosságra kiterje-
dő szakaszra is fel lehet iratkozni, ez április-

ban indul. Ugyanakkor ebben is elsőbbséget 
élveznek a második szakaszban jogosultak, 
akik még nem oltatták be magukat.

Az egymilliomodik embert egyébként 
március 3-án oltották be.

Ugyanakkor a fele akkora lakosságú Ma-
gyarországon már több embert oltottak be 
legalább egyszer a koronavírus ellen, mint 
Romániában: a budapesti hatóságok ál-
tal tegnap reggel közzétett adatok szerint 
2 011  029 kapta már meg a vakcinát, vagyis 
már kedden átlépték a kétmilliós határt. 753 
187-en már a második adagot is megkapták. 
A beoltottak aránya így 20 százalék fölötti.

Kétmillió beoltott Romániában, de Magyarország előzött
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