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Orbán Viktor: már hárommillió
beoltott van Magyarországon
Hárommillió beoltott, újabb mérföld-
kő – jelentette be Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök a Facebook-oldalán teg-
nap. A bejegyzéshez csatolt rövid videó 
azzal a felirattal zárul, hogy „megyünk 
tovább!”

Gyanús tiszti vizsgák a csendőrségnél
A tiszti testületbe való felvételt szolgáló 
vizsgák megszervezésével kapcsolatban 
tartott házkutatásokat a korrupcióel-
lenes ügyészség a román csendőrség 
több székházában tegnap. A csendőrség 
sajtóirodája szerint intézményük az első 
számú érdekelt az előléptetési verseny 
körüli gyanú eloszlatásában, és minden 
szükséges adatot és dokumentumot a 
nyomozók rendelkezésére bocsát.

NATO-fi gyelmeztetés Oroszországnak
Oroszországnak meg kell szüntetnie pro-
vokatív tevékenységét, és haladéktalanul 
meg kell tennie mindent a feszültség 
megszüntetéséért – Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár Brüsszelben, Dmitro Ku-
leba ukrán külügyminiszterrel közösen 
tartott sajtótájékoztatóján tegnap. Arra 
vonatkozóan, hogy Oroszország jelen-
tős haderőt vont össze az ukrán határ 
mentén és az általa önkényesen elcsatolt 
Krím félszigetre, Stoltenberg hangsú-
lyozta, a katonai szövetség rendkívüli 
aggályosnak tarja az orosz haderő-ösz-
szevonást. Dmitro Kuleba azt közölte, 
Ukrajna nem akar háborút Oroszor-
szággal, országa diplomáciai megoldást 
keres szomszédjával. Eközben a világ 
hét legfejlettebb iparú országának (G7) 
külügyminiszterei és Josep Borrell, az 
Európai Unió kül-és biztonságpolitikai 
főképviselője hétfőn, közös állásfoglalá-
sukban aggodalmukat fejezték ki amiatt, 
hogy Oroszország jelentős haderőt vont 
össze az ukrán határ mentén és az általa 
önkényesen elcsatolt Krím félszigetre. 
Úgy ítélték meg, hogy az előzetes érte-
sítés nélküli, nagyszabású csapatmoz-
gások fenyegetést jelentenek, hatásuk 
destabilizáló. Közben Szergej  Lavrov 
orosz külügyminiszter szerint nem 
arra kell választ adni, hogy mit csinál 
Oroszország a saját területén az ukrán 
határnál, hanem arra, hogy mit csinál a 
hadihajóival és a csapataival az Egyesült 
Államok Ukrajnában, több ezer kilomé-
terre a saját területétől. Lavrov szerint „ez 
rosszul végződhet, mert a támogatottsá-
ga helyreállításáért folytatott hajszában 
a kijevi rezsim felelőtlen cselekedetekre 
ragadtathatja magát”.

A sokkolója helyett véletlenül
a lőfegyverét használta egy rendőr
A sokkolója helyet véletlenül a lőfegyve-
rét használta vasárnap az a rendőr, aki 
egy igazoltatást követően lelőtt egy fekete 
bőrű fi atalt Minnesotában – jelentette be 
hétfői sajtótájékoztatóján Tim Gannon, a 
minneapolisi Brooklyn Center rendőrfő-
kapitánya. Gannon azt is elmondta, hogy 
a 20 éves Daunte Wrightot lejárt gépjár-
mű-regisztrációja miatt állították meg a 
kollégái. Miután ellenőrizték a sofőr ada-
tait, kiderült, hogy elfogatóparancs van 
ellene érvényben. A történteket követően 
vasárnap este több száz fős, feldühödött 
tömeg kezdett tiltakozni a Brooklyn 
Center-i rendőrkapitányság épületénél. 
A rendőrök gumilövedékeket, fény- és 
könnygázgránátot vetettek be. Néhány 
tüntető megrongált két rendőrautót, 
a tömeg köveket dobált. A rendőrségi 
jelentések szerint voltak, akik fosztogatni 
kezdtek, a közeli bevásárlóközpontban 
20 üzletbe törtek be.

Kevesebb mint 4000 új fertőzött

4000 alatt maradt az egy nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma a 
tegnapi adatok szerint: 35 795 tesztből 3883 lett pozitív, ami 10,85 százalékos arány. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 012 373. A gyógyultak száma 5166 fővel 915 464-re 
nőtt. Az aktív fertőzöttek száma ezzel 71 468-ra csökkent – egy héttel korábban még 
78 402 volt. A kór szövődményeiben 193 fertőzött hunyt el – közülük 180-an igazoltan 
krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 25 441. A kórházakban 13 661 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1530-at intenzív osztályon.

HÁROM PÁCIENS MEGHALT A LÉLEGEZTETŐGÉPEK LEÁLLÁSA MIATT, BŰNVÁDI ELJÁRÁS INDULT

Újabb kórháztragédia Bukarestben
Ismét kórházi baleset követelt embe-
réleteket egy koronavírusos betegek 
számára berendezett intenzív rész-
legen: a bukaresti Victor Babeș-jár-
ványkórház mobil részlegén hárman 
haltak meg a lélegeztetőgépek 
meghibásodása miatt.

 » BALOGH LEVENTE

Ú jabb, koronavírusos betegeket 
ápoló romániai kórházban követ-
kezett be emberéleteket követelő 

meghibásodás: hétfőn délután oxigén-
ellátás nélkül maradt a bukaresti Victor 
Babeș-járványkórház udvarán egy kon-
ténerben kialakított intenzív terápiás Co-
vid-részleg, emiatt három súlyos állapot-
ban lévő koronavírusos páciens meghalt. 
A két napja beüzemelt mobil kórterem-
ben, ahol nyolc beteget ápoltak, vala-
mennyi lélegeztetőgép leállt, miután az 
oxigénnyomás a normális működésüket 
lehetővé tevő felső küszöb érték – 6 bar – 
fölé emelkedett.  A kórház egészségügyi 
személyzete ballonos kézi lélegeztetéssel 
pótolta a páciensek oxigénellátását, de 
csak öt beteget sikerült életben tartaniuk: 
egyiküket a járványkórház főépületébe 
helyezték át, a többieket pedig másik há-
rom bukaresti kórházba szállították át.

 A helyszínen tartózkodott a lélegezte-
tőgépeket szállító cég képviselője is, de 
nem volt hajlandó bemenni a konténerbe, 
és az üzemzavar elhárítása nélkül elhagy-
ta a kórház területét annak ellenére, hogy 
az egészségügyi személyzet által használt 
teljes védőöltözetet ajánlottak fel számára.

Tegnap kiderült, hogy a lélegeztetőgé-
peket szállító cég Sebastian Vlădescu volt 
pénzügyminiszter családjának tulajdoná-
ban van.  A rendőrség gondatlanságból el-
követett emberölés címén ismeretlen tettes 
ellen indított eljárást. A kórház menedzse-
rét még éjszaka kihallgatták, tegnap pedig 
az egészségügyi személyzet kihallgatásá-
val folytatódott a nyomozás.

Keresik a tragédia okait
Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár hétfőn késő este el-
mondta, a rendelkezésre álló információk 
szerint hétfőn 16 óra 25 perc körül hirtelen 

megnőtt az oxigénnyomás a lélegeztetőgé-
pekben, de egyelőre nem tudni, mi idézte 
ezt elő.  Közölte, a lélegeztetőgépek ameri-
kai gyártmányúak, és olyan a felépítésük, 
hogy ha az oxigénnyomás meghaladja a 
6 bart, automatikusan leállnak. A konté-
nerkórházakat két-három havonta ellen-
őrizték a jótállásra köteles cég képviselői 
– szögezte le. Meg nem erősített tegnapi 
információk szerint a tragédiát az okozhat-
ta, hogy rosszul kötötték be az egyik gépet.

Cîţu: felelősségre kell vonni
a vétkeseket
Florin Cîţu miniszterelnök a vétkesek fele-
lősségre vonását kérte és részvétét fejezte 
ki az elhunyt betegek hozzátartozóinak.  
„A jelenlegi információk szerint baleset 
történt, de az ügyben kivizsgálás indult”– 
fogalmazott a kormányfő hétfő késő este 
adott sajtónyilatkozatában. Florin Cîţu 
részvétét fejezte ki a gyászoló családok-
nak, majd elmondta, gyors és átlátható 
kivizsgálást kért az ügyben a belügymi-
nisztertől... mert mindenkinek, aki vétkes, 
felelnie kell.”  A miniszterelnök ugyanak-
kor arról biztosított mindenkit, hogy a ha-
tóságok továbbra is mindent megtesznek 
az intenzív terápiás ágyak számának nö-
velése érdekében. Egyben – név említése 
nélkül – bírálta egyes állami intézmények 
képviselőit, akik szerinte menekülnek az 
elől, hogy kommunikáljanak az ilyen hely-
zetekben. Ezzel arra utalhatott, hogy az 
utóbbi időben sokat bírált Vlad Voiculescu 

egészségügyi miniszter nem vett részt a saj-
tótájékoztatón, ehelyett közösségi oldalán 
jelentette be, hogy vizsgálatot rendel el a 
tragédia okainak kiderítésére, illetve hogy 
telefonon egyeztetett az életben marad pá-
ciensek átszállításáról, majd személyesen 
is elment a kórházba, ahol az intézmény 
vezetőivel is tárgyalt.

Voiculescu tegnap elmondta: az első 
vizsgálatok szerint a kamion hibásodott 
meg, az oxigén nyomásával adódtak prob-
lémák. Ugyanakkor az összes ilyen jármű-
vet kéthavonta átvizsgálják, és mindegyik 
megkapta a működéshez szükséges jó-
váhagyást. Leszögezte: az egészségügyi 
rendszer túlterhelt, de ez nem indokolhat-
ja a tragédiát. Elmondta, az esetről hétfőn 
este hat órakor értesült, majd fél hét után 
ért a helyszínre, és kérte, hogy értesítsék a 
rendőrséget. A felelőssége kapcsán arról 
beszélt: azért érzi felelősnek magát, amit 
ő maga tesz, a betegekért pedig hétfőn az 
illetékesek mindent megtettek.

Mint arról beszámoltunk, az utóbbi fél 
évben két másik tragédia is történt a Co-
vid-kórházakban, szintén a kórtermekben 
használt lélegeztetőgépekkel összefüg-
gésben. Tavaly novemberben Karácsonkő 
(Piatra Neamț) koronavírusos betegeket 
ápoló kórházának intenzív osztálya kigyul-
ladt: akkor tízen életüket vesztették. Idén 
januárban a bukaresti Matei Balș-járvány-
kórház koronavírus osztályának egyik kór-
termében keletkezett tűz, amelyben négy 
beteg vesztette életét.
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Péntektől regisztráció nélkül is bárki meg-
kaphatja az AstraZeneca koronavírus 

elleni oltását az oltást koordináló testület 
döntése értelmében. A testület elnöke, Vale-
riu Gheorghiţă tegnap közölte: az ezt a vak-
cinát használó oltópontokon bárki előzetes 
bejelentkezés nélkül jelentkezhet, és meg-
kaphatja az oltást. Ugyanakkor elsőbbséget 

élveznek azok, akiknek van előzetes idő-
pontfoglalásuk. A döntést azzal indokolják, 
hogy az elmúlt hetekben egyre kevesebben 
jelentkeztek erre az oltásra a vakcina és az 
esetleges vérrögképződés közötti összefüg-
gés gyanúja miatt. Eközben tovább bővült 
tegnap a koronavírus elleni oltás felvéte-
lének lehetősége, miután az egészségügyi 
hatóságok 144 újabb oltópontot nyitottak, 
amelyekben a Pfi zer–BioNTech amerikai–

német gyógyszergyártó vakcinájával olta-
nak. Ezzel már 948-ra nőtt azon oltóhelyek 
száma, amelyeken ezzel a vakcinával lehet 
oltakozni. Florin Cîţu miniszterelnök az új 
oltópontok megnyitása kapcsán közölte: 
tegnaptól napi 115 000 ember beoltására 
van kapacitás, és arra buzdított minden-
kit, hogy oltassa be magát, ugyanis ez az 
egyetlen lehetőség arra, hogy legyőzzük a 
járványt. Valeriu Gheorghiţă, az oltási kam-
pány koordinátora mindeközben arról be-
szélt: elméletileg elérhető a célkitűzés, hogy 
őszig tízmillióan megkapják az oltást, de ez 
már nem csupán a hatóságokon múlik, ha-
nem az emberek oltakozási kedvén is. Köz-
ben várhatóan késni fog a Johnson & John-
son egydózisú vakcinája, mivel az Egyesült 
Államokban 6,8 millió beadott vakcina után 
hat, 18 és 48 év közötti nő szervezetében vér-
rög képződött, ezért leállították a használa-
tát, a cég pedig jelezte, hogy az eredetileg 
tervezettnél később szállít majd Európába. 

Regisztráció nélkül is oltanak AstraZenecával

Halálkamion. Ezúttal egy mobil kórházi egységben következett be baleset




