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EMA: van összefüggés
az AstraZeneca és a vérrögök között
Van összefüggés a vérrögképződés és az 
AstraZeneca gyógyszergyártó vakcinája 
között – nyilatkozta az Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) egyik illetékese. 
Marco Cavaleri, az EMA oltási stratégi-
ával és egészségvédelemmel foglalkozó 
egységének vezetője az Il Messaggero 
című lapnak adott interjúban úgy fogal-
mazott: „véleménye szerint most már ki 
lehet mondani, hogy világos, hogy van 
összefüggés” a vakcina és az utóbbi he-
tekben az oltásokat követően tapasztalt 
vérrögképződéses esetek között, de azt 
még nem tudni, hogy pontosan mi váltot-
ta ki ezeket a reakciókat. „A beoltott em-
berek között nagyobb arányban lépett fel 
agyi trombózis a fi atalok körében, mint 
ahogy vártuk. Ezt ki kell mondanunk” 
– mondta Cavaleri. Utalt arra, hogy az 
EMA várhatóan hivatalosan is megerősíti 
ennek az összefüggésnek a fennállását. 
Mindennek kapcsán tegnap Valeriu 
Gheorghiță, a romániai oltási kampány 
koordinátora kifejtette: nem várható a 
vakcina forgalomból való kivonása, leg-
feljebb az ajánlásokat módosítják majd, 
és nem javasolják a beadását azon sze-
mélyeknek, akik esetében fennáll a vér-
rögképződés veszélye. Közölte, a román 
hatóságok megvárják az EMA ajánlásait. 
Néhány hete merült fel aggodalom ami-
att, hogy néhány esetben agyi trombózis 
lépett fel olyanoknál, akiket előzetesen 
az AstraZeneca vakcinájával oltottak be. 
Mint ismeretes, az EMA néhány hete a 
vakcina vizsgálata után azt közölte, hogy 
annak használata több előnnyel jár, mint 
kockázattal.

A pápa méltányos vakcinaelosztást kért
Ferenc pápa elítélte, „botrányosnak” ne-
vezte a világ szűnni nem akaró fegyveres 
konfl iktusait, a fegyverkezést, és méltá-
nyos vakcinaelosztást kért az emberek-
nek a nemzetközi közösségtől a korona-
vírus ellen abban a beszédében, amelyet 
a húsvétvasárnapi ünnepi szentmise 
után mondott el a Szent Péter-baziliká-
ban. Arra kérte a világ országait, hogy 
gyorsítsák fel a vírus elleni vakcinák 
szétosztását és beadását, különösen a 
szegények körében, mert – mint mondta 
– őket még inkább sújtja a járvány.

Aláírta Putyin az újraválaszthatóságát
engedélyező törvényt
Aláírta hétfőn Vlagyimir Putyin a válasz-
tási törvény módosítását, amely össz-
hangba hozza az orosz elnökválasztás 
rendjét a tavaly elfogadott alkotmánymó-
dosítással, megnyitva a lehetőséget, hogy 
még kétszer jelöltesse magát a tisztségre. 
Az orosz alkotmány a július 1-jén meg-
szavazott módosítást megelőzően kizárta 
annak a lehetőségét, hogy az orosz elnök 
két egymást követő ciklus letöltése után 
ismét versenybe szálljon a tisztségért. Az 
elfogadott változtatás törölte az „egymást 
követő” kitételt, egyben lenullázta a hiva-
talban lévő államfő addigi mandátumait. 
A 68 éves Vlagyimir Putyin immár 21. éve 
áll Oroszország élén.

Benjámin Netanjahut kérte fel
kormányalakításra az izraeli elnök
Benjámin Netanjahut, a jobboldali Likud 
párt elnökét kérte fel az új kormány 
megalakítására Izraelben Reuven Rivlin 
államfő tegnap. Netanjahut 52 képviselő, 
a Likud, két ultraortodox párt, valamint a 
jobboldali nacionalista Cionista valláso-
sok nevű párt javasolta kormányfőnek, 
míg Jaír Lapidot, a centrista ellenzéki 
Van Jövő (Jes Atíd) párt elnökét 45 képvi-
selő ajánlotta miniszterelnöknek.

5000 fölötti esetszám, közel 200 halott

Ismét meghaladta az 5000-et az egy nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnoszti-
záltak száma tegnap, igaz, az elmúlt hetekben mért, 6000 körüli szinttől elmaradt: 
37 530 tesztből – ebből 24 809 PCR-, 12 721 pedig antigénteszt – 5231 lett pozitív, 
ami 13,49 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 983 217. A gyógyultak 
száma 4942 fővel 880 429-re nőtt. A kór szövődményeiben 196 fertőzött hunyt el – 
közülük 184-ren krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma már 24 386. A 
kórházakban 14 052 fertőzöttet ápoltak, közülük 1466-ot intenzív osztályon.

A MINISZTERELNÖK SZERINT HATÉKONYAK, ÍGY MÉG MARADNAK A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Cîţu: júniustól jöhet a nyitás
Florin Cîţu miniszterelnök szerint a 
járványhelyzet kedvezően alakul, és 
az oltási kampány is felgyorsul, így 
júniustól elkezdődhet az élet vissza-
térése a normális kerékvágásba.
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O ptimista bejelentéssel próbálta 
meg elvenni a koronavírus miatti 
korlátozások elleni tüntetésektől 

az emberek kedvét Florin Cîţu minisz-
terelnök: a kormányfő hétfői bejelentése 
szerint a kormány június elsején lazít a 
járványügyi korlátozásokon, ezzel az or-
szág megteszi az első lépést a normalitás 
felé. A miniszterelnök elmondta: olyan 
tárcaközi bizottságot hoz létre, amelyben 
valamennyi minisztérium képviselője je-
len lesz, és mérlegelik, hogy a munkáltatói 
szövetségek, valamint a szakszervezetek 
képviselőit is meghívják. Ez a miniszterel-
nök által vezetett testület fogja kidolgozni 
a lazítás szabályait. A miniszterelnök sze-
rint az üzletek hétvégi nyitva tartására és 
az esti kijárásra vonatkozó múlt héttől be-
vezetett korlátozások eredményesek vol-
tak. „Láthatták, hogy ilyen körülmények 
között is meg lehet ünnepelni a húsvétot, 
két felekezetnek ez már sikerült, és biztos 
vagyok abban, hogy így lesz a következő 
időszakban is” – utalt a miniszterelnök a 
katolikusok és protestánsok mostani ün-
nepére és az ortodoxok május eleji hús-
vétjára. „Hétvégente már nincsenek nagy 
tömegek a sípályákon, sem a klubokban. 
Minden megoldódik, ha időben tervezünk. 
Bízzanak benne, hogy túl leszünk ezen az 
időszakon!” –  fogalmazott Cîţu.

Tetőzhetett a harmadik hullám
A miniszterelnök szerint azért lehet a la-
zításon gondolkozni, mert az adatok azt 
jelzik, hogy Romániában egy hete tetőzött 
a járvány harmadik hulláma. Bukarestben 
stabilizálódott helyzet, Temesváron és Te-
mes megyében csökkenni kezdett a fertő-
zöttek napi száma. „Az egy héttel ezelőtt 
bevezetett járványvédelmi intézkedések 
hatásosnak bizonyultak, már látszik az 
eredményük” – jelentette ki a miniszter-
elnök.  Florin Cîţu szerint a járványhelyzet 
„stabilizálódott”, a napi esetszámok ala-
kulása alapján megállapítható, hogy egy 
hete tart az úgynevezett platófázis. „Már 
látszik az intézkedéseink eredménye, ezek 
működnek” – fogalmazott a kormányfő.

Florin Cîţu szerint a továbbiakban még 
javulni fog a helyzet, ehhez azonban a 
lakosság türelmére és a hatályos korláto-
zások fenntartására van szükség. „Ugyan-
akkor felgyorsítjuk az oltási kampányt. 
Ahogy azt már a legelején is elmondtuk: 
csak így lehetünk túl ezen” – nyomatéko-
sította. Arra is kitért, hogy a legpesszimis-
tább forgatókönyv esetén is május végéig 
ötmillió személy (a beoltandó lakosság 35 
százaléka) kaphatja meg a védőoltást. Jó 
esetben azonban a beoltottak száma akár 
a 6,3 milliót is elérheti. Hozzátette: ez az-
által válik lehetővé, hogy április és május 
hónapban az ütemterv szerint 8-8,3 millió 
adag oltás érkezik az országba. Szerinte 
július végére már tízmillió romániai beol-
tására lesz elegendő oltóanyag. A minisz-
terelnök arra buzdította a politikusokat, 
közéleti személyiségeket, egyházi veze-
tőket, hogy népszerűsítsék az oltási kam-
pányt, és értessék meg az emberekkel, 
hogy ez vezeti ki az országot a járványból.

Kevésbé derűlátó
az egészségügyi miniszter
A kormányfő azt is leszögezte: országon 
belül az európai oltási igazolvány nélkül 

indulhatnak majd vakációzni az állam-
polgárok. Ezt kiszivárgott információk sze-
rint a kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) tegnapi elnökségi ülésén Ludovic 
Orban pártelnök, a képviselőház elnöke 
bírálta. Arra hivatkozott, hogy az Európai 
Bizottság szorgalmazza a „zöldútlevél” 
bevezetését az utazások megkönnyítése 
érdekében, így ha Románia ezzel nem ért 
egyet, akkor „önmagát diszkriminálja”. Az 
országban egyébként múlt hét szerdától 
csökken a napi új esetek kéthetes átlaga.

Eközben Vlad Voiculescu egészségügyi 
miniszter egy tegnapi konferencián arról 
beszélt: egyre többen döntenek úgy, hogy 
kérik a koronavírus elleni védőoltást, de 
ennek ellenére még messze vagyunk a 
nyájimmunitástól. Voiculescu azt mond-
ta: néhány héten belül beoltanak minden 
olyan román állampolgárt, aki kérte ezt, 
és bár még messze vagyunk a nyájimmu-
nitástól, „már látszik a fény az alagút vé-
gén”. Eközben Valeriu Gheorghiţă, az ol-
tási kampány koordinátora bejelentette: a 
sorra kerülő feliratkozottakat ezentúl csak 
egyszer értesítik, és ha 24 órán belül nem 
adnak visszajelzést, a helyet a várólistán 
lévő következő embernek ajánlják fel. 

Nagyon derűlátó. Florin Cîţu miniszterelnök már nyártól könnyítéseket vár
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Ne lopjátok többet a román hadsereg 
pénzét a háborús számláról, úgy tűnik, 

szükségünk lesz rá – írta a minap Iulian Fota 
geopolitikai szakértő a Facebook-oldalán 
közölt bejegyzésében. A titkosszolgálati aka-
démia rektora annak kapcsán „aggódott” a 
jövő miatt, hogy francia biztonságpolitikai 
szakemberek 2030 körül egy Európát is érin-
tő, „magas intenzitású háború” kitörésének 
esélyeiről nyilatkoztak, aggodalmaikról 
a The Economist számolt be a napokban. 
Nemcsak Párizsban, Londonban sem tartják 
kizártnak a világszintű konfrontáció fegy-
veres változatát. A brit kormány stratégiai 
biztonsági jelentése tíz évet ad egy globális 
háborúra való felkészülésre. Fota posztjában 

közvetett módon utal a román nemzetvéde-
lem berkeiben virágzó korrupcióra. Nemrég 
helyezték harmincnapos előzetes letartóz-
tatásba Iulian Cristian Gherghe tábornokot, 
a hadsereg hírszerző szolgálatának korábbi 
vezérigazgató-helyettesét. A gyanú szerint a 
hírszerzési vezető 2018 novemberében hamis 
iratokat felhasználva, 179 470 dollárt nyúlt le 
a katonai titkosszolgálat pénzéből. Gherghe 
ellen sikkasztás, okirat-hamisítás és hamis 
okirat felhasználása miatt zajlik az eljárás. A 
kétcsillagos tábornokot – akit 2019-ben lép-
tettek elő vezérőrnaggyá – Klaus Iohannis 
államfő február végi döntése alapján tarta   -
lékállományba helyezték. Mennyire kell ko-
molyan venni az egyik legismertebb román 
geopolitikai szakértő nyilvánosan aggo-
dalmait? – kérdeztük Barabás T. Jánostól, 

a budapesti Külügyi és Külgazdasági Inté-
zet vezető elemzőjétől. Szerinte a romániai 
közvélemény és a biztonsági szakértők is az 
európai átlag felett tartanak háborútól, nyo-
mortól, mindenféle katasztrófától, összees-
küvésektől. „Ne feledjük, egy idei felmérés 
szerint a románok fele azt hiszi, Magyaror-
szág el akarja szakítani Erdélyt. Ezt a túlér-
zékenységet erősítik a hatalmi szűk csopor-
tot domináló erőszakszervezetek, akik saját 
igazolásukat akarják elérni az ellenségkép 
nagyításával. Másrészt Románia a nemzet-
közi információs hadviselés egyik csatatere” 
– hangsúlyozta az elemző. Ami a Párizs, il-
letve London irányából megfogalmazott ag-
godalmakat illeti, Barabás T. János úgy vélte, 
azok a legnagyobb kihívásra való nagyhatal-
mi felkészüléséről szólnak, és hipotetikusak.

Önigazoló hírszerzői félelem a háborútól?
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