
Külföld-Belföld 2021. április 12.
hétfő 5

 » RÖVIDEN

Egymillió beoltottnál 
levehetjük a maszkot?
Ha Romániában eléri a 10 millió főt a 
koronavírus ellen beoltottak száma, 
el lehet majd tekinteni a védőmaszk 
kötelező viselésétől – közölte a hétvégén 
Florin Cîțu kormányfő. A miniszterelnök 
Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, 
a kormány célja továbbra is az, hogy 
augusztus elsejére elérje a 10 milliót az 
immunizáltak száma. Szerinte ennek 
megvalósulása esetén lehet tárgyalni 
arról, hogy eltöröljék a védőmaszk 
kötelező viseletére vonatkozó előírást. A 
kormányfő a célok között említette azt is, 
hogy június elsejéig 5 millió személynek 
adatnák be a védőoltást. Az egészség-
ügyi minisztérium adatai szerint eddig 
2,2 millió adag oltóanyagot adtak be 
Romániában: 1,4 millióan megkapták 
mindkét adagot, míg mintegy 890 ezren 
csak a vakcina első dózisából részesül-
tek. Ugyanakkor az országban csökken 
az oltakozási kedv. Tegnap kevesebb 
mint 600 ezren várakoztak a koronavírus 
elleni oltásra: elsöprő többségük, mint-
egy 500 ezer személy a Pfi zer–BioNtech 
által kifejlesztett vakcinájára iratkozott 
fel, ugyanakkor 66 ezer adag AstraZe-
neca-vakcina áll kihasználatlanul az 
oltóközpontokban. Csütörtökön még 732 
983 személy szerepelt a várólistákon.

Weber büntetné Oroszországot
Ki kell zárni Oroszországot a SWIFT nem-
zetközi bankközi fi zetési rendszerből, ha 
tovább mélyíti a válságot Ukrajna keleti 
részén, vagy katonái bevonulnak a tér-
ségbe – mondta Manfred Weber, az Eu-
rópai Néppárt (EPP) európai parlamenti 
(EP-) frakcióvezetője egy tegnap ismer-
tetett nyilatkozatában. Weber veszélyes 
provokációnak nevezte a kelet-ukrajnai 
válságövezetnél tapasztalt orosz csapa-
tösszevonást. Mint mondta, a Kreml a 
Nyugat reakcióját igyekszik tesztelni a 
művelettel, amelyre „félreérthetetlen és 
erős” választ kell adni. „Ugyanez az elv 
érvényes a börtönbüntetését töltő orosz 
ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij 
egészségének minden bizonnyal szán-
dékos veszélyeztetése ügyében” – tette 
hozzá a bajor Keresztényszociális Unió 
(CSU) politikusa. Szerinte az EU-nak 
és az Egyesült Államoknak közösen, 
egységesen kell fellépni, és tudatni kell 
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy 
mi az ára a cselekedeteinek. Tegnapi 
híradások szerint egyébként újabb ukrán 
katona vesztette életét, egy másik pedig 
megsebesült tüzérségi támadásokban 
az elmúlt napban a Donyec-medencei 
fronton. Az ukrán hadműveleti parancs-
nokság szerint az elmúlt 24 órában az 
ellenséges erők tízszer sértették meg a 
tűzszünetet a frontvonal mentén, ebből 
kilencszer nyitottak tüzet az ukrán kato-
nák állásaira nehézfegyverekkel.

Agyonlőttek egy görög 
oknyomozó újságírót
Meggyilkoltak egy ismert görög bűnügyi 
újságírót Athénban – közölte a helyi 
rendőrség pénteken. Jéorjiosz Karaivaz a 
STAR Tv kereskedelmi csatornának dol-
gozott, és főleg jogi és rendőrségi ügyek 
tudósításáról volt ismert. Két, motoron 
érkező fegyveres lőtt rá a görög főváros 
Alimosz kerületében lévő otthona köze-
lében. Karaivazzal hét lövedék végzett, 
míg a helyszínen eddig összesen 17 töl-
tényhüvelyt találtak. A rendőrség szerint 
a gyilkosságot gondosan megtervezték, 
de egyelőre még nem tudni annak 
indítékát. „Ez egy szakértelemmel vég-
rehajtott gyilkosság volt” – mondta egy 
névtelenséget kérő rendőr.

LELKÉSZ ÉS HOZZÁTARTOZÓ IS BEMEHET A PÁCIENSHEZ, FELÖLTÖZTETVE TEMETHETŐ EL AZ ELHUNYT

Meglátogatható a súlyos fertőzött
Ezentúl a lelkész és a hozzátartozó is 
meglátogathatja egy alkalommal a 
kórházban a súlyos állapotban lévő 
koronavírusos beteget a bukaresti 
egészségügyi minisztérium rendelete 
értelmében. Enyhítettek az elhunyt 
fertőzöttek temetésével kapcsolatos 
előírásokon is.
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M egjelent szombaton a Hivatalos 
Közlönyben az egészségügyi mi-
nisztérium rendelete a koronaví-

russal összefüggésben elhunyt személyekre 
vonatkozóan; a dokumentum szabályozza 
az eljárásrendet, amit alkalmazni kell a Co-
vid–19-ben elhunyt, vagy kórházban kezelt, 
súlyosan beteg személyek esetében. A ren-
deletet Vlad Voiculescu egészségügyi mi-
niszter írta alá, miután a múlt héten egyez-
tetett az egyházak képviselőivel. Mint arról 
beszámoltunk, ők azt kérték az egészség-
ügyi hatóságoktól, tegyék lehetővé, hogy 
a koronavírusos haldokló is felvehesse az 
utolsó kenetet, szerettei elbúcsúzhassanak 
tőle, ha pedig meghal, adjanak számára 
annyi tiszteletet, hogy felöltöztetve zárják 
koporsóba. A megbeszélést követően a tár-
cavezető még azt bizonygatta a sajtónak, 
hogy a halott felöltöztetése „jóérzés” kér-
dése, mert „sehol nincs leírva”, hogy az 
elhunytakat ruhátlanul zárják koporsóba. 
Nem sokkal később azonban Facebook-be-
jegyzésben kért elnézést tájékozatlanságá-
ért és elismerte: a tavaly április 6-a óta ha-
tályos miniszteri rendelet valóban előírja, 
hogy boncolás esetén a koronavírus-fertő-

zésben elhunyt halott földi maradványait 
fertőtlenítsék, majd ruhátlanul helyezzék 
légmentesen lezárt zsákba.

A tavalyi miniszteri rendelet a koronaví-
rus-fertőzésben elhunytakra is kiterjesztet-
te azokat a közegészségügyi óvintézkedé-
seket, amelyek a többi ragályos betegség 
esetében már érvényben voltak. Médiaje-
lentések szerint azonban sok hozzátartozó 
panaszkodott arra, hogy a járvány áldoza-
tai szeretteiktől elszakítva, magukra hagy-
va haltak meg a kórházban, és méltatlan 
körülmények között kellett eltemetniük 
őket. Az új miniszteri rendelet szerint a ko-
ronavírus-fertőzésben elhunyt páciense-
ket is a hozzátartozók által rendelkezésre 
bocsátott ruhában, lezárt koporsóban kell 
kiadniuk a kórházaknak, hogy a hozzátar-

tozók vallásuknak megfelelő szertartással 
temethessék el őket. Ami a súlyos állapot-
ban kórházban kezelt koronavírusos fertő-
zötteket illeti, az új rendelet lehetővé teszi, 
hogy kérésére, a kezelőorvos jóváhagyásá-
val a lelkész egy alkalommal meglátogas-
sa őket. A lelkésznek védőöltözetet kell 
viselnie, amit a kórház biztosít, nem vihet 
a kórterembe gyúlékony tárgyakat, a láto-
gatás pedig nem tarthat többet 15 percnél.

Hasonlóképpen az egészségügyi óvin-
tézkedések betartásával lehetővé válik, 
hogy valamely családtag vagy a jogi kép-
viselő a kezelőorvos jóváhagyásával meg-
látogassa a kórházban a súlyos állapotban 
lévő beteget, de a koronavírusos fertőzöt-
tek kórtermébe semmilyen idegen tárgyat 
nem vihet be. 
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Dulakodás alakult ki péntek éjszaka Buka-
restben a csendőrök és a tüntetők között, 

akik megpróbálták megakadályozni a Foișor 
ortopédiai kórház kiürítését és Covid-kór-
házzá alakítását. A botrány miatt kormány-
párti politikusok is követelik az egészségügyi 
miniszter menesztését. Péntek este mentők-
kel és a hozzátartozók autóival – egyeseket 
az ülésen, másokat a csomagtartóban – szál-
lították el az ortopédiai kórház több mint 
száz betegét. Közülük 12 beteget a román 
főváros más kórházaiba helyeztek át, 68 már 
megműtött, illetve 25, műtétre váró beutaltat 
pedig hazaküldtek. A helyszínen megjelent a 
koronavírus-járvány miatt hozott intézkedé-
sek – a maszkviselés és kijárási korlátozások 
– ellen rendszeresen tüntetők egy nem túl 
népes, de annál hangosabb csoportja, akik 
összetűzésbe keveredtek a csendőrökkel. 
Az összeesküvés-elméleteket terjesztő de-
monstrálók szerint a Covid-kórházak valójá-
ban üresen állnak, ezért a kiürítés leállítását 
követelték, és „Le a sátánista kormánnyal, 

Gyilkosok, Arafat, ne feledd, ez nem a te 
országod!” rigmusokat kiabálták, utóbbival 
a palesztin származású katasztrófavédelmi 
államtitkárra utalva.

Az egészségügyi minisztérium közlemény-
ben fejezte ki sajnálkozását, amiért az „éj 
leple alatt”, botrányos körülmények között 
került sor a Foișor kórház kiürítésére, hozzá-
téve, hogy az intézkedés szükségességéhez 
nem fér kétség. Raed Arafat belügyi államtit-
kár szerint erre azért volt szükség, mert a fővá-
rosi kórházak intenzív osztályain nem maradt 
szabad hely, ezzel szemben a Foişor 20 ágyas 
intenzív osztályán csak három hely volt fog-
lalt, és további 90 olyan ágya van, amelyen 
oxigénellátást lehet biztosítani. A katasztró-
favédelem vezetője elmondta: a kórházban 
lévő, operációra előjegyzett, de nem sürgős 
betegeket, illetve a már megoperált páciense-
ket hazaküldték, azokat a pácienseket, akik-
nél a beavatkozás nem tűrt halasztást, más 
kórházakba szállítottak át. Arafat maga is 
elismerte, hogy „kellemetlenségeket” okozott 
a pácienseknek a költözés, de hangsúlyozta: 
a döntést azért kellett meghozni, hogy olyan 

betegek életét lehessen megmenteni, akik 
máskülönben nem jutottak volna megfelelő 
ellátáshoz. „A döntést nem bántam meg, ma 
is meghoznám, mert emberéleteket mentet-
tünk meg” – nyilatkozta utólag az államtit-
kár, aki szerint tegnap hét, súlyos állapotban 
lévő fertőzöttet utaltak be a kiürített kórház 
intenzív osztályára. Hozzátette, az akcióról 
egyeztettek az egészségügyi minisztérium-
mal, a kórház vezetőségével és a bukaresti 
polgármesteri hivatallal is. Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter szintén megerősítette: 
a klinika Covid-kórházzá alakítására vonat-
kozó döntést már péntek reggel meghozták, 
ám a kórház menedzsere „megengedhetet-
lenül elkésett” a szükséges dokumentumok 
kiállításával, ezért a páciensek egy része „saj-
nálatos helyzetbe került”. Az egészségügyi 
tárca közölte, Bukarestben elfogytak a helyek 
a meglévő Covid-kórházakban, és pénteken 
29, súlyos állapotban lévő állapotban lévő ko-
ronavírusos beteg várakozott üresedésre ezek 
betegfelvételi osztályain. Egy újabb sürgős-
ségi klinika Covid-kórházzá alakítása a más 
beavatkozásokat igénylő páciensek ellátását 
veszélyeztette volna, ezért esett a járványügyi 
hatóságok választása a Foișor kórházra.

Ben Oni Ardelean, a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) alelnöke szombaton kö-
zölte, az alakulat vezetőségének keretében 
arra kéri Florin Cîţu miniszterelnököt, hogy 
sürgősen menessze Vlad Voiculescu egész-
ségügyi minisztert. A kormányfő tegnap 
közölte: lemondást vár a botrány ügyében. 
„Lássuk, létezik-e még becsület Romániá-
ban” – fogalmazott Cîţu, nem pontosítva, 
kinek a visszalépését tartja indokoltnak.

Botrányba fulladt egy klinika Covid-kórházzá alakítása
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Szerettei elbúcsúzhatnak a súlyos állapotban fekvő COVID-fertőzöttől

Több mint egymillió fertőzött Romániában

Az elmúlt 24 óra alatt 3302 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk 
jelenleg 1 006 167; 74 373 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván – közölték tegnap a 
bukaresti hatóságok. Ezt megelőzően szombaton 4310-zel, pénteken 4942-vel emelke-
dett az újonnan azonosított betegek száma Romániában. Az ország területén eddig 
25 135 elhalálozást jegyeztek, 129-cel többet, mint egy nappal korábban (az eddigi napi 
csúcs 213). Intenzív osztályon 1531 személyt kezelnek (az eddigi rekord 1496); össze-
sen 13 500 beteget ápolnak az ország különböző kórházaiban (az eddigi rekord 14 165).




