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 » RÖVIDEN

A franciák és az olaszok zárnak, a britek jól állnak
A francia kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 
szombattól az ország egész területére kiterjeszti azokat a korlátozáso-
kat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második 
hete érvényben vannak – jelentette be szerda esti televíziós beszé-
dében Emmanuel Macron államfő. Az intézkedések legalább négy 
hétig lesznek érvényben. Teljesen lezárják húsvétra Olaszországot is, 
és a szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják a római 
kormány szerdai rendelkezése szerint, amely szankciókat is tartalmaz 
a vakcinázást elutasító egészségügyi dolgozók számára. Mindeköz-
ben Nagy-Britanniában meghaladta a 35 milliót a koronavírus ellen 
beadott első és második oltási dózisok együttes száma.

Folytatódik a Facebook-cenzúra Trumppal szemben
A Facebook és az Instagram közösségi oldalakról is eltávolították 
kedden Lara Trump apósával, Donald Trump volt amerikai elnökkel 
készült interjúját. Lara Trump, aki a Fox News amerikai hírcsatorna 
műsorvezetője is, megosztotta a képernyőfotót arról az e-mailről, ame-
lyet a Facebook munkatársaitól kapott. „Tudatjuk önnel, hogy Lara 
Trump Facebook oldaláról eltávolítottuk azt a bejegyzést, amelyben 
Trump elnök beszél.”– áll az e-mailben.
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 » B. L.

Áprilistól a kormány felgyor-
sítja az oltási kampányt – je-

lentette be Florin Cîţu miniszter-
elnök. A kormányfő közösségi 
oldalán azt írta, áprilisban 3,3, 
májusban pedig 5 millió oltást 
kap Románia, ennek nyomán 
pedig növelik az oltási kapaci-
tást, hogy aki szeretné beadatni 
a vakcinát, az minél hamarabb 
megkaphassa. Leszögezte: az 
oltás a leggyorsabb módja an-
nak, hogy megszabaduljunk a 
járványtól, és visszatérhessen a 
normalitás. Valeriu Gheorghiță, az 
oltási kampány koordinátora köz-
ben arról beszélt: az oltóanyagok 
számának növekedése, a háziorvo-
sok bevonása és a mobil oltópon-
tok létrehozása révén sikerülhet 
felgyorsítani a kampányt, és ezzel 
még a szeptember végi határidő 
előtt sikerülhet elérni a nyájim-
munitást, ami tízmillió beoltottat 

jelent. Elmondta, a háziorvosok 
április végétől vagy május elejé-
től csatlakozhatnak be az oltási 
kampányba. A mobil oltópontokat 
várhatóan április végén üzemelik 
be, ezekben minden bizonnyal a 
Johnson & Johnson egydózisú vak-
cináját alkalmazzák majd. Azt is 
elmondta, hogy április 6-án 12 új 
oltóközpontot nyitnak meg, ame-
lyekben a Moderna vakcináját al-
kalmazzák majd, 13-án pedig 144 
olyan központot, ahol a Pfi zer által 
gyártott oltást lehet felvenni.

Annak kapcsán, hogy lehet-e 
arra számítani, miszerint a beol-
tottaknak nem kell maszkot visel-
niük, miután az amerikai járvá-
nyügyi hatóság (CDC) bejelentése 
szerint vizsgálataikból kiderült: a 
Pfi zer és a Moderna vakcinájával 
beoltottak nem is terjesztik a ví-
rust, Gheorghiță elmondta: előfor-
dulhat, ugyanakkor jelenleg még 
felívelő szakaszban van a járvány, 
így nem aktuális egy ilyen döntés. 

Gyorsuló oltási kampányFOLYAMATOSAN CSÖKKEN A KORLÁTOZÁSOK ELLEN DEMONSTRÁLÓK SZÁMA

Lanyhult a tüntetési kedv
Egyre kevesebben vesznek 
részt a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások ellen 
meghirdetett esti tünteté-
seken: szerdán még Buka-
restben is csupán néhány 
százan tiltakoztak.

 » BALOGH LEVENTE

T ovább lankadt az érdeklő-
dés a koronavírus-járvány 
terjedése miatt bevezetett 

korlátozások szigorítása ellen 
szervezett tüntetések iránt: bár 
szerda este is utcára vonultak 
a kormányintézkedések ellen-
zői Bukarestben és az ország 
több városában, a résztvevők 
száma drasztikusan csökkent. 
Bukarestben például mintegy 
kétszázan tüntettek a járvány 
miatt elrendelt korlátozó intéz-
kedések ellen a kormány épüle-
te előtt.

Az emberek már a negyedik 
napon gyűltek össze az Egye-
tem téren, ahonnan kormány-
ellenes jelszavakat skandálva, 
a kabinet és Klaus Iohannis 

államfő lemondását követelve, 
román zászlókat lengetve, so-
kan vuvuzelákat fújva átvonul-
tak a Victoriei térre. A tüntetők 
többsége nem viselt védőmasz-
kot, és nem tartotta be a fi zikai 
távolságot.

Galacon, Craiován, Pitești-en 
és Konstancán csupán néhány 
tucatnyian vettek részt a tünte-
téseken. Brăilán ismét idegen-
gyűlölő rigmusok csendültek fel: 
a tüntetők az „Arafat, ne feledd, 
ez az ország nem a tied!” rigmust 
skandálva üzentek a palesztin 
származású belügyi államtitkár-
nak, Raed Arafatnak.

Keményen bírságoltak
a csendőrök
A csendőrség összesítése szerint 
szerda este – a korábbi 70-hez 
képest – már csak 44 települé-

sén voltak kisebb-nagyobb tün-
tetések, ezek közül tíz esetben 
a résztvevők száma meghaladta 
a törvényes előírásokban meg-
szabott százat. A hatóságok 
444 tüntetőt bírságoltak meg 
264 ezer lej értékben, amiért a 
szervezők nem jelentették be a 
megmozdulást, nem gondos-
kodtak a törvényes létszám be-
tartásáról, és mert a résztvevők 
nem tartották be a az éjszakai 
kijárási tilalmat, a gyülekezési 
korlátozásokat és az egészség-
ügyi előírásokat.

Drasztikus bírság
az AUR vezetőinek
Eközben a hatóságok szigorúan 
megbüntették a hétfő esti, erő-
szakba torkollt tüntetést meg-
szervező Románok Egyesülé-
séért Szövetség (AUR) vezetőit, 
illetve a pártból a közelmúltban 
kizárt, a maszkviselés és a korlá-
tozások ellen hergelő szenátor-
nőt, Diana Șoșoacát.

Csendőrségi források szerint 
öt további személlyel együtt fe-
jenként 15 ezer lejes bírsággal 
sújtották az AUR két társelnökét, 
George Simiont és Claudiu Târ-

ziut, valamint Șoșoacát, miután 
száznál több résztvevőjű meg-
mozdulást szerveztek, holott a 
hatályos járványügyi rendelke-
zések szerint az utcai megmoz-
dulásokon legtöbb száz személy 
részvétele engedélyezett.

Mint ismeretes, Bukarestben 
a hétfő esti tüntetésen éjfél után 
egy közel háromszáz fős csoport 
összecsapott a csendőrséggel, 
Bukarest belvárosában hosszas 
utcai harcok zajlottak. A rendőr-
ség közel kétszáz személyt állí-
tott elő kihallgatásra. A kormány 
az AUR-t tette felelőssé a ran-
dalírozások miatt, a párt vezetői 
ugyanakkor tagadják, hogy ők 
bujtották fel a huligánokat.

George Simion eközben úgy 
véli: a tüntetések iránti érdek-
lődés azért csökken, mert „az 
elnyomó rendszer” megfélemlí-

tette az embereket azáltal, hogy 
arra utasította csendőröket: bír-
ságoljanak, és tántorítsák el az 
embereket a további tüntetések-
től. Sőt egyes csendőrök erősza-
kot is alkalmaztak.

Mindeközben csütörtökön 
Klaus Iohannis államfő Buka-
restben kijelentette: a járvány 
csakis az oltásokkal küzdhető le, 
nem erőszak és szélsőséges meg-
nyilvánulások útján.

Egyébként nem csupán az 
AUR politikusait bírságolták 
meg: Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter és öt másik személy 
összesen 3000 lejes bírságot ka-
pott, amiért szombaton maszk 
nélkül vettek részt egy Szeben 
megyei faültetési akción.

Mint ismeretes, a tüntetésso-
rozat vasárnap este kezdődött, 
miután hatályba lépett az a 
kormányhatározat, amely két 
órával növeli az éjszakai kijárá-
si tilalom időtartamát, és csök-
kenti az üzletek nyitvatartási 
idejét azokon a településeken, 
amelyeken felgyorsult a korona-
vírus-fertőzések terjedési üteme. 
Hétfőn az AUR bejelentette, hogy 
„csatlakozik” a tiltakozáshoz, és 
felszólította híveit, hogy minden 
megyeszékhelyen vonuljanak a 
kormányhivatal elé. 

Egyre többen kerülnek intenzív osztályra

Szinten maradt az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizáltak szá-
ma: 41 982 mintából – ebből 29 901 PCR-, 12 081 pedig antigénteszt 
– 6115 lett pozitív, ami 14,57 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 958 918. A gyógyultak száma 5733 fővel 856 405-re nőtt. 
A kór szövődményeiben 136-an haltak meg – közülük 122-en krónikus 
betegek voltak –, ezzel az elhalálozások száma 23 674. A kórházak-
ban 13 252 fertőzöttet ápoltak, közülük 1434-et intenzív osztályon.

 » Csendőrségi források 
szerint öt további sze-
méllyel együtt fejenként 
15 ezer lejes bírsággal 
sújtották az AUR két társ-
elnökét, George Simiont 
és Claudiu Târziut vala-
mint Șoșoacát, miután 
száznál több résztvevőjű 
megmozdulást szervez-
tek, holott a hatályos 
járványügyi rendelkezé-
sek szerint az utcai meg-
mozdulásokon legtöbb 
száz személy részvétele 
engedélyezett.

Fizethetnek. George Simion, Claudiu Târziu és Diana Șoșoacă (előtérben) is jókora összegű bírságot kapott




