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Rendőri akció közben halt meg
egy férfi , kivizsgálás indult
Büntetőjogi kivizsgálás indult egy férfi  
ügyében, aki meghalt, miközben a 
rendőrök megpróbálták eltávolítani egy 
teraszhelyiségből, amelynek konyhá-
jában tűz ütött ki. Az eset pénteken 
történt Piteşti-en. Az erőszakos halálra 
utaló boncolási eredményeket tegnap 
ismertette az ügyet kivizsgáló Argeş me-
gyei törvényszéki ügyészség főügyésze 
jelenlétében Dan Manu törvényszéki or-
vos. „A halál erőszakos volt, politrauma 
következtében állt be, a halál közvetlen 
oka pedig a nyak és a mellkas lágy ré-
szeinek összenyomódása által előidézett 
fulladás volt” – mondta Dan Manu. A 
boncolás során arra is fény derült, hogy 
a férfi  véralkoholszintje meghaladta a 2 
ezreléket. Az Argeş megyei rendőr-főka-
pitányság pénteken arról tájékoztatott, 
hogy a teraszhelyiségben, ahol a férfi  
tartózkodott, tűz ütött ki, a rendőröknek 
pedig ki kellett menekíteniük, mert 
veszélyben volt. Florian Popa, az Argeş 
megyei rendőr-főkapitányság szóvivője 
azt mondta, hogy a rendőrök minimális 
erőt vetettek be a férfi  eltávolításához, 
nem bilincselték meg, csak felszólítot-
ták, hogy távozzon a teraszról, de a férfi  
ellenszegült mind a rendőröknek, mind 
a körülötte lévő embereknek. Evakuálás 
közben rosszul lett, ezért orvosi segít-
séget hívtak, a férfi nak azonban leállt 
a szíve és a légzése, és meghalt. Utóbb 
kiderült, hogy többfajta gyógyszer volt 
nála. Az Argeş megyei törvényszéki 
ügyészség visszaélés és gondatlanság-
ból elkövetett emberölés miatt vizsgáló-
dik az ügyben.

Már nem kötelező a szabadtéri
maszkviselés Izraelben
Izraelben visszatértek a koronavírus-jár-
vány előtti oktatási rendhez, tegnaptól 
megszűnt a kiscsoportos és a távoktatás, 
valamint szabadtéren nem kötelező a 
maszkviselés, mert az oltási kampány 
nyomán visszaszorult a járvány – je-
lentette a helyi média. Tegnaptól ismét 
teljes létszámban tanulhatnak együtt az 
iskolák minden évfolyamán az osztá-
lyok, nem korlátozzák tovább az egy 
tanteremben együtt leültethető gyerekek 
számát, de a 12 éveseknél idősebb tanu-
lóknak továbbra is kötelező a maszkvi-
selés zárt térben. Emellett gyakran kell 
szellőztetni, és a szokásosnál távolabb 
helyezték el egymástól a padokat – 
jelentette a Jediót Ahronót című újság 
hírportálja, a Ynet tegnap.

Megalapozott a vádemelés
Matteo Salvini ellen
Bíróság elé állítják Matteo Salvini volt 
olasz belügyminisztert, a Liga párt 
vezetőjét a spanyol Open Arms civil 
hajó fedélzetén érkezett 147 migráns 
feltartóztatásáért – jelentették be a 
szicíliai Palermóban szombaton az 
előzetes bírói döntést, amely megalapo-
zottnak tartotta az ügyészség vádeme-
lési kérelmét. Salvini közösségi oldalán 
hangoztatta, hogy a haza védelme 
minden állampolgár szent kötelessé-
gének számít. „Bíróság elé állítanak, 
mert megvédtem a hazámat? Emelt 
fővel vállalom az olaszok nevében is, 
első Itália!” – írta a legnagyobb olasz 
párt vezetője. Az Open Arms hajója 2019 
augusztusában 21 napig várakozott 
Lampedusa vizein. Ez az első bírósági 
eljárás, amelyet egy civil hajó feltartóz-
tatása miatt indítottak Salvini ellen. Az 
ügyészség többek között túszejtéssel 
vádolja a volt minisztert, aki tizenöt 
évig terjedő börtönbüntetést kaphat.

BÍRÁLJA A MENESZTETT EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER PÁRTJA KOALÍCIÓS PARTNERÉT

Vádaskodik a leváltott Voiculescu
Vagdalkozásba torkollt a szerdán 
Vlad Voiculescu egészségügyi mi-
niszter menesztése miatt kirobbant 
kormányválság. A leváltott tárcave-
zető azzal vádolta meg a liberáliso-
kat, hogy hamis adatokat közölnek a 
koronavírus-járvány kapcsán.

 » BALOGH LEVENTE

F lorin Cîţu miniszterelnöknek és a 
pártjával koalícióban kormányzó 
Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is 

nekiment Vlad Voiculescu szerdán levál-
tott egészségügyi miniszter, aki közel négy 
hónapig volt tagja annak a kormányzat-
nak, amelyet most támadott. A volt tárca-
vezető azt sugallta, hogy valótlan adato-
kat közölnek a koronavírusban elhunytak 
számáról, és felelősséggel tartoznak a 
járvány legnagyobb „rablásáért”, ame-
lyet az egészségügyi védőfelszereléseket 
forgalmazó Unifarm állami vállalatnál 
követtek el. Voiculescu az őt leváltó, az 
egészségügyi tárca vezetését ügyvivőként 
átvevő liberális miniszterelnök tennivalói 
közé sorolta ezeknek a gyanús ügyeknek 
a tisztázását, amelyeket elmondása sze-
rint a tavalyi PNL-kormánytól örökölt. Az 
USR–PLUS politikusa azt mondta: nem 
akar számokkal dobálózni, mert leváltása 
megakadályozta a helyzet alapos doku-
mentálását, de az első vizsgálatok arra 
utalnak, hogy a tavalyi PNL-kormány ál-
tal bevezetett módszertan miatt jelentős 
eltérések vannak a covidos kórházi elha-
lálozásokról szóló jelentések és a valós 
számok között. Voiculescu később annyi-
ban árnyalta kijelentését, hogy nem „el-
rejtett halottakról” van szó, hanem arról, 
hogy a kórházak által jelentett elhalálozá-
sok száma nagyobb, mint az, amelyet egy 
másik, több más intézmény jelentéseit is 
tartalmazó platformon közölnek.

Erre reagálva a Corona Forms és az Aler-
te MS applikációkat kifejlesztő Különleges 
Távközlési Szolgálat (STS) szombaton kö-
zölte: előbbibe a kórházak, laboratóriu-
mok és tisztiorvosi szolgálatok, utóbbiba, 
amely az egészségügyi tárca igényei sze-
rint generál statisztikákat, a kórházak és a 
laboratóriumok töltik fel az adatokat, min-
den elhalálozás saját azonosító kódot kap, 
amelyet nem lehet módosítani. A naponta 

közölt adatok a Corona Form applikáció-
ból származnak.

„A rendszert” hibáztatja
az exminiszter
Voiculescu szerint Cîţu politikai karrierje 
érdekében, ok nélkül menesztette őt, „az 
ország első számú járványügyi szakem-
berévé vált”, és olyan dolgokról döntött, 
amelyekről nem voltak szakmai ismeretei, 
ráadásul anélkül, hogy a minisztérium 
szakembereivel konzultált volna. A levál-
tott miniszter szerint nincs olyan része az 
egészségügyi rendszernek, amely politi-
kamentes lenne, a közérdek és szakmai-
ság előtérbe helyezését célzó rövid man-
dátuma a „mentalitások harcával” telt, 
menesztését pedig annak tulajdonította, 
hogy „magára haragította a rendszert”. Vé-
leménye szerint „teljességgel helytelen és 
etikátlan dolog” volt Florin Cîţu kormány-
fő részéről őt és Andreea Moldovan állam-
titkárt leváltani a járvány közepén, de úgy 
tűnik, hogy „ha a közérdek védelmében 
cselekszel, és belezavarsz az érdekek egy 
bizonyos rendszerébe, a rendszer ellened 
fordul”. Voiculescu azt mondta, az iskolák 
megnyitásának kérdésében állandóan őt 
hibáztatták, és a miniszterelnök majdnem 
soha nem egyeztetett vele. 

Moldovan: egyeztettek a válságot 
kirobbantó rendeletről
Andreea Moldovan, a miniszterelnök ál-
tal szerdán menesztett egészségügyi ál-
lamtitkár szintén sajtótájékoztatót tartott 
pénteken, és úgy nyilatkozott: a karantén 
elrendelésének feltételeiről szóló rendele-
tet, amelyről a miniszterelnök nem tudott, 

nem „a saját feje szerint” adta ki, hanem 
a minisztérium illetékeseivel való egyez-
tetés után. Moldovan azt mondta, két na-
pon át tárgyaltak erről az egészségügyi 
minisztérium székhelyén az Országos Köz-
egészségügyi Intézet, az országos kataszt-
rófavédelem képviselőivel, járványügyi 
szakemberekkel, egészségügyi dolgozók-
kal és Vlad Voiculescu volt miniszterrel.

Cîțu: Voiculescu „ellenzékbe vonult”
Florin Cîțu kormányfő nem kívánta kom-
mentálni Vlad Voiculescu vádjait. Cîțu 
pénteki kolozsvári látogatásán kijelentet-
te, Voiculescu vádjai szerinte személyes 
vélemények, amelyek egy ellenzékbe ke-
rült személytől származnak. Mint fogal-
mazott, hasonlókkal naponta vádolja az 
ellenzék, azonban nincs ideje reagálni 
minden vádaskodásra. „Biztosítani szeret-
ném a románokat, hogy a kormány szilárd, 
a koalíció működik” – jelentette ki.

A Covid–19-betegségben elhalálozottak 
számával kapcsolatos vádjára kijelentette: 
Dan Barna kormányfőhelyettes egyetlen 
kormányülésen sem tájékoztatta erről. 
„Nyilvánosan arra kérem Dan Barnát, aki 
az egészségügyi minisztériumot koordi-
nálja, hogy magyarázza meg a helyzetet. 
Ha tudott erről, milyen intézkedéseket ho-
zott?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

A kormányfő tegnap leszögezte: az 
egészségügyi tárcánál nincs olyan mun-
kacsoport, amelynek az elhalálozásokkal 
kapcsolatos jelentések vizsgálata lenne a 
feladata, de kérte egy ilyen testület létre-
hozását. Megjegyezte: továbbra is várja, 
hogyaz USR–PLUS megnevezze Voicules-
cu utódját.

 » B. L.

Egyes oltópontokat, ahol eddig az Astra-
Zeneca vakcináját alkalmazták, átalakíta-

nak Pfi zer-oltópontokká, és ezzel növelik az 
immunizálási kapacitást – jelentette ki Flo-
rin Cîţu miniszterelnök pénteken. Eközben 
az AstraZeneca oltásaira szintén péntektől 
már regisztráció nélkül is lehet jelentkezni.

A Kolozsvárra látogató kormányfő azt 
mondta, 72-ről 96-ra növelik az oltópontok 
napi kapacitását, és egyes AstraZeneca-ol-
tópontokat Pfi zer-oltópontokká alakítanak 
át. Ugyanakkor lehetővé fogják tenni, hogy 
a cégek is kialakítsanak oltópontokat. A 
napi oltási kapacitás országos szinten 115 
ezerről így rövidesen 120 ezerre növekedik. 
„Azt akarjuk, hogy ezen a nyáron élvezni 

tudjuk a pihenőszabadságot, vissza aka-
runk térni a normális élethez” – jelentette 
ki Florin Cîţu, nyomatékosítva, hogy ezt 
csak úgy lehet elérni, ha az emberek élnek 
az oltás lehetőségével. 

Péntektől amúgy bárki kérheti az AstraZe-
neca koronavírus elleni vakcináját, az orszá-
gos oltási platformon való előjegyzés nélkül 
is. A RO Vaccinare platform Facebook-olda-
lán közzétett bejegyzés értelmében azoknál 
a központoknál, amelyeknél a Vaxzevria 
(AstraZeneca) vakcinát használják, előjegy-
zés nélkül is lehet igényelni az oltást, ha van-
nak szabad helyek. Arról, hogy hol vannak 
üres helyek, az oltóközpontok interaktív tér-
képén lehet tájékozódni.

Az előjegyzés nélkül oltásra jelentkezők-
nek mindössze a személyi igazolványukat 
kell felmutatniuk az oltóközpontnál, ahol 
az oltási kapacitás függvényében fogadják a 
jelentkezőket.

Több oltóponton is Pfi zer váltja fel az AstraZenecát
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Visszatámad. Vlad Voiculescu súlyos vádakat fogalmazott meg Florin Cîţuékkal szemben

Csökkent a fertőzöttek és az intenzív osztályon ápoltak száma

Folytatódott a hétvégén a koronavírus-járvány csökkenő tendenciája: a vasárnapi 
adatok szerint 13 577 PCR- és 5742 antigéntesztből 2265 lett pozitív (ez 11,66 szá-
zalékos arány), míg szombaton 3474, pénteken pedig 3264 új fertőzöttről érkezett 
jelentés. Az igazolt fertőzöttek száma már 1 029 304. A gyógyultak száma 4277 fővel 
940 792-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt újabb 160 fertőzött, közülük 153-an 
krónikus betegek voltak. Ezzel az elhunytak száma 26 232. A kórházakban 12 366 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1475-öt intenzív osztályon.




