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Továbbra is ajánlott az AstraZeneca
Bár lehetséges, ritka mellékhatásként 
felléphet vérrögképződés az AstraZeneca 
koronavírus elleni oltása esetén, a vakci-
na jelentette előnyök továbbra is nagyob-
bak, mint a kockázatok – jelentette be 
tegnap Emer Cooke, az Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) ügyvezető igazga-
tója. Közölte: az amszterdami székhelyű 
intézmény gyógyszerbiztonsági hatósága 
megvizsgálta az oltóanyagot, és arra a 
megállapításra jutott, hogy az hatékony 
a koronavírus ellen, így nem változtat a 
használatával kapcsolatos ajánlásain. 
A vizsgálat során arra a megállapításra 
jutottak, hogy nincs összefüggés a kor 
és a nem és az eseteleges mellékhatások 
között. A bejelentés előzménye, hogy  
Marco Cavaleri, az EMA vezető tiszt-
ségviselője egy kedden megjelent olasz 
lapinterjúban azt közölte: összefüggés 
van a vakcina és a vérrögképződéses 
esetek között.
 
Az RMDSZ-szel szövetkezne az AUR
Az RMDSZ-szel lépne szövetségre az 
Ukrajnában élő magyar és román közös-
ségek védelmében a bukaresti parla-
mentbe magyarellenes és járványtagadó 
kommunikációval bejutott Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR). A szél-
sőséges párt társelnöke, Claudiu Târziu 
szenátor tegnap beszélt erről. „Magyar 
barátainknak is vannak kisebbségi 
nemzettársai Ukrajnában, vannak isko-
láik, gimnáziumaik, magyar egyetemi 
tanszékek, pénzzel, jelentős forrásokkal 
rendelkeznek kulturális tevékenységekre. 
A lehető legkomolyabban gondolkodom 
azon – eleget téve az RMDSZ szenátusi 
frakcióvezetője felhívásának –, hogy 
szövetségre lépjünk az RMDSZ-szel az 
ukrajnai magyarok és románok jogainak 
védelmére. Nagyon komolyan beszélek, 
ez nyilvános felhívás párbeszédre ezen 
szövetség létrehozásáról. Úgy vélem, 
Magyarország határon túli magyarok ér-
dekében folytatott politikája kivételes és 
példaértékű” – jelentette ki Târziu Târziu 
egy tegnapi sajtótájékoztatón. A felve-
tésre reagálva Turos Loránd, az RMDSZ 
szenátusi frakcióvezetője leszögezte: 
a szövetségkötés kizárt, nem lát esélyt 
az együttműködésre, mivel nem vehető 
komolyan a felvetés. Az nem lehet, hogy 
valaki külföldön kisebbségbarát, belföl-
dön pedig kisebbségellenes diskurzust 
alkalmaz” – szögezte le frakcióvezető.

Megrótták Tanását a minősíthetetlen
hangvételű beszólások miatt
Írásbeli megrovásban részesítette tegnap 
a képviselőház házbizottsága Dan 
Tanasă képviselőt, amiért „a képviselői 
tisztség méltóságát és becsületét sértő” 
szavakat használt több képviselőtársával 
szemben. A Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) törvényhozója ellen 
a az USR–PLUS két képviselője, Ionuţ 
Moşteanu és Silviu Dehelean tett panaszt 
az alsóház március 24-i ülése után tanú-
sított „faragatlan magatartása és vulgáris 
nyelvhasználata” miatt. Ennek nyomán a 
képviselőház jogi bizottsága úgy döntött 
múlt héten, hogy Dan Tanasă írásbeli 
megrovását javasolja. A házszabály 
szerint ez a legsúlyosabb büntetés ilyen 
esetekre. Az AUR törvényhozója múlt 
szerdán vitába keveredett a parlament 
folyosóin az USR több képviselőjével, 
köztük Ionuţ Moşteanuval, Bogdan 
Rodeanuval és Silviu Deheleannal, han-
gosan gyalázva őket. A magyarellenes 
megnyilvánulásairól elhíresült politi-
kus többek között tetveknek nevezte a 
honatyákat, agresszíven felszólítva őket, 
hogy „takarodjanak a szeme elől”.

Maradt 6000 alatt az esetszám, de sokan vannak intenzív osztályon

Az előző napihoz hasonlóan a tegnapi adatok szerint is több százzal kevesebb 
koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt, mint egy héttel korábban: 39 959 min-
tából – ebből 28 730 PCR-, 11 229 antigénteszt – 5407 lett pozitív. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 988 624. A gyógyultak száma 5281 fővel 885 710-re nőtt. A kór 
szövődményeiben elhunyt újabb 175 személy – közülük 166 krónikus beteg volt –, 
ezzel az elhunytak száma 24 561. A kórházakban 13 907 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1487-et intenzív osztályon, ami újabb rekord.

FLORIN CÎŢU MINISZTERELNÖK SZERINT A KORMÁNY TOVÁBBRA SEM AKAR ORSZÁGOS LEZÁRÁST

Jöhet a „normalitásbizottság”
Hamarosan megkezdheti munkáját 
az a tárcaközi bizottság, amelynek 
feladata a koronavírus-járvány 
lecsengése utáni normalitáshoz való 
visszatérés lépéseinek kidolgozása, 
miután Florin Cîţu miniszterelnök 
aláírta az erről szóló rendeletet.
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M eghozta a döntést a normalitás-
hoz való visszatérés lépéseit ki-
dolgozó tárcaközi bizottság létre-

hozásáról Florin Cîţu miniszterelnök, az 
erről szóló kormányfői rendeletet a tegna-
pi kormányülésen ismertette kabinete tag-
jaival. Ezt maga a kormányfő közölte, aki 
azt is elmondta, hogy a rendelet a tegnapi 
Hivatalos Közlönyben már meg is jelent, 
így hatályba lépett, hogy minél hamarabb 
elkezdődhessenek az egyeztetések a nyi-
táshoz szükséges lépésekről.

Mint megírtuk, Cîţu hétfőn jelentette be, 
hogy június elsejétől jelentős lépéseket 
lehet tenni a normalitás irányába, miután 
addigra jelentősen felpörög a koronavírus 
elleni oltási kampány, a szükséges intéz-
kedések kidolgozására pedig tárcaközi bi-
zottságot hoz létre. Szerinte június elsejéig 
már ötmillió beoltott lesz az országban, 
július végére pedig már tízmillió, vagyis a 
felnőtt lakosság 70 százaléka, így megva-
lósítható a kétlépéses lazítás. Ugyanakkor 
felszólította a vállalkozókat is, hogy támo-
gassák és népszerűsítsék az oltási kam-
pányt, a kormány pedig biztosítja az oltá-
sokat és az oltópontokat, mivel csak közös 
erőfeszítéssel érhető el a június elsejei 
nyitás. A miniszterelnök egyúttal cáfolta, 

hogy a kormány újabb országos lezárás be-
vezetését fontolgatná. Leszögezte: ő maga 
is lazításpárti, ezért a kormány lazításokra 
készül. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
a lehető legtöbben beoltassák magukat.

Cîţu ezzel Andreea Moldovan egészség-
ügyi államtitkár kijelentésére reagált, aki 
egy keddi interjúban arról beszélt: „csodát 
tenne” két hét országos karantén a korona-
vírus-járvány visszaszorítása érdekében. 
Az államtitkár a Digi FM rádiónak nyilat-
kozva ismételte meg korábbi álláspontját, 
miszerint a teljes lezárással lehetne a leg-
hatékonyabban védekezni a járvány to-
vábbi terjedése ellen.

„A vírus lappangási ideje két hét, ami 
azt jelenti, hogy ha két hétig nem terjed, 
megállítható. Kéthétnyi karantén csodát 
tenne” – vélekedett az orvosnő. Egyúttal 
azt mondta, a 4 ezrelékesnél magasabb 
fertőzési rátájú településeken bevezetett, 
hosszabb hétvégi kijárási korlátozás ha-
tékonynak bizonyult, mivel hozzájárult a 
fertőzések számának csökkenéséhez. „A 
karantén kifejezés ijesztő, de ha mindany-
nyian tudatosan elkerülnénk az olyan zsú-
folt helyszíneket, ahol fennáll a fertőzés 
veszélye, könnyebben menedzselhetőek 
lennének a dolgok” – mondta Moldovan.

Annak kapcsán, sajnálja-e, hogy nem 
sikerült meggyőznie a kormánytagokat és 
az operatív törzs többi tagját az országos 
lezárás szükségességéről, az államtitkár 
kifejtette, nehéz döntésről van szó, amit az 
emberek nehezen fogadnának el, ráadásul 
vannak olyan gazdasági ágazatok, ame-
lyeknek tovább kell működniük.

Mindeközben Klaus Iohannis államfő 
tegnap az egészségügyi világnap alkal-
mából a Cotroceni-palotában tartott ese-
ményen arról beszélt: a hatóságok által 
elrendelt járványügyi szabályok betartása 
alapvető fontosságú, egyrészt az emberek 
érettségének és felelősségérzetének fok-
mérője, ugyanakkor ezen intézkedések 
tiszteletben tartása nélkül elképzelhetet-
len a társadalom és a gazdaság bizton-
ságos újraindítása. Úgy vélte, bár nem 
rendelkezett olyan pénzügyi és anyagi 
erőforrásokkal, mint más európai uniós 
országok, Románia bebizonyította, hogy 
intézményi szinten képes gyorsan és ha-
tékonyan fellépni a járvány terjedésének 
fékezése érdekében.  Iohannis leszögezte, 
a koronavírus elleni vakcináknak köszön-
hetően valós okunk van most az optimiz-
musra, reménykedni lehet abban, hogy 
visszatérhetünk a normalitáshoz.

Nyitás. Országszerte számos üzlet várja tegnaptól ismét a vásárlókat és ügyfeleket
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Hosszú idő után kinyithatott tegnap Ma-
gyarországon a koronavírus-járvány 

miatt bezárt üzletek jelentős része, és a ki-
járási korlátozás időtartamát is csökkentet-
ték, miután kedden délután beadták a 2,5 
milliomodik koronavírus elleni oltást is, ami 
a nyitás megkezdésének feltétele volt. Azt, 
hogy megvan a 2,5 millió oltás, így indulhat-
nak a lazítások, Orbán Viktor miniszterelnök 
jelentette be még kedden este, ezt követően 
pedig már meg is jelent a védelmi intézkedé-
sek lépcsőzetes feloldásának első fokozatá-
ról szóló jogszabály a Magyar Közlönyben.

„Egy éve háborús időkre emlékeztető álla-
potok között, korlátozások, kijárási tilalom 

és személyes veszteségek mellett éljük az 
életünket. A vírus háborút indított ellenünk, 
és az egyetlen, győzelemmel kecsegtető fegy-
ver ellene a vakcina” – mondta Orbán Viktor. 
A miniszterelnök hozzátette: egy hónap alatt 
két és félszeresére sikerült növelni a beoltot-
tak számát. „Ezért holnaptól nyithatnak az 
üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatá-
sok”  – mondta a kormányfő, hozzátéve: jár-
ványügyi intézkedések továbbra is lesznek, 
s mindenkit arra kért, hogy ezeket tartsák is 
be. „Az oltást folytatjuk hasonló tempóban. 
Az orvosok és az ápolók munkáját köszö-
nöm, a magyar embereket pedig arra kérem, 
hogy regisztráljanak, és vegyék fel az oltást – 
mutatott rá a kormányfő. „Magyarország le-
het, Magyarország lesz az az európai ország, 

ahol a leggyorsabban jut vakcina mindenki-
nek. Nekünk minden élet számít” – zárta a 
bejelentést Orbán Viktor.

A bejelentést követően Pintér Sándor bel-
ügyminiszter határozatában megállapítot-
ta, hogy április 6-án, kedden beadták a 2,5 
milliomodik koronavírus elleni védőoltást, 
amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes 
feloldása első fokozatának feltétele volt. Így 
a feloldásokról szóló rendelet tegnap hatály-
ba lépett. Ennek nyomán a kijárási tilalom 
az este 10 óra és reggel 5 óra közötti idő-
szakra módosul. Az üzletek reggel 5 óra és 
este 9.30 között lehetnek nyitva. Az üzletek, 
köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek 
újfajta, négyzetméter-alapú szabályok men-
tén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 
10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az 
üzletben az új szabályozás szerint. A szolgál-
tatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi 
intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak 
a fodrászatok, kozmetikák és más szolgálta-
tók. A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor to-
vábbra sem nyithatnak ki normál üzemben, 
csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezek-
ben az egységekben. Csak az elvitelre alkal-
mas ételek kiadása és szállítása érdekében, 
az ehhez szükséges időtartamig mehetnek 
be az éttermekbe a vendégek. A szállodák 
továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A 
pedagógusok oltását követően, az iskolák és 
óvodák április 19-én indulnak újra. 

Az országban egyébként a tegnapi adatok 
szerint 2 536 751 embert oltottak be, közülük 
1 005 936-an már a második adag vakcinát is 
megkapták.

Elrajtolt a lazítás Magyarországon
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