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Kelemen: jobbá teszik az életet
a magyar–román megállapodások
Üdvözölte Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke a Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter és Bogdan 
Aurescu román külügyminiszter szerdai 
találkozóján született megállapodá-
sokat. Kelemen egy közösségi oldalon 
tett bejegyzésében kifejtette, hogy a 
román és a magyar diplomácia vezetője 
olyan megállapodásokat kötött Gyulán, 
amelyek jobbá, kiszámíthatóbbá, ter-
vezhetőbbé teszik a két ország területén 
élők életét. Úgy vélte, egyrészt fontos 
az az egyezmény, amely a határátkelés 
megkönnyítéséről szól, ősztől ugyanis 
két új határátkelőhely (Kisvarjas-Dom-
begyháza és Ottlaka-Elek) nyílik Arad 
megyében, amelyeket „remélhetőleg 
mihamarabb továbbiak fognak követni 
Szatmár és Bihar megyében is” – írta 
az RMDSZ elnöke. Emlékeztetett, hogy 
ugyanezen a találkozón, tíz év után 
aláírták a román–magyar kisebbségi ve-
gyes bizottság 2011-es ülésének jegyző-
könyvét, amelybe belefoglalták azokat a 
kérdéseket is, amelyekben nem sikerült 
előrelépnie a két államnak a nemzeti 
kisebbségek helyzetét illetően. „Ezt 
követően újra össze lehet hívni a vegyes 
bizottságot, újra lesz intézményes pár-
beszéd Románia és Magyarország között 
közösségünk helyzetéről. Hosszú évek 
óta mondjuk, és nagyon reméljük, hogy 
beérik az az alapigazság, miszerint, ha 
a két ország kapcsolata jó, az kedvez a 
gazdaságnak, kedvez a romániai magya-
roknak, és jó valamennyi állampolgár-
nak” – írta Kelemen Hunor.

A brit kormány 60 millió adag oltást
rendelt harmadik dózisok beadására
A brit kormány 60 millió adagot rendelt 
a Pfi zer és a BioNTech által a koronaví-
rus ellen közösen kifejlesztett oltó-
anyagból kizárólag arra a célra, hogy 
ezeket a dózisokat az első két adag 
hatását erősítő harmadik vakcinadózis-
ként adják be a lakosságnak – közölte 
szerdán Matt Hancock brit egészség-
ügyi miniszter.    Hancock a Downing 
Streeten tartott sajtótájékoztatóján 
elmondta, hogy a kormány az egész-
ségügyi hatóságokkal együtt több mint 
egy éve dolgozik a hatáserősítő oltási 
program összeállításán, és klinikai 
tesztprogramok elvégzését is segítette 
egy ilyen célú oltási kampány várható 
hatásainak megállapítására.

Biden: Amerika ismét mozgásba lendült
Joe Biden amerikai elnök kijelentette 
szerda esti kongresszusi országértékelő 
beszédében, hogy „alig száz nappal a 
beiktatása után Amerika ismét moz-
gásba lendült”. Amikor januárban 
letette hivatali esküjét, egy válságban 
lévő nemzetet örökölt – állította. „Az 
évszázad legsúlyosabb járványát, a 
legsúlyosabb gazdasági válságot a nagy 
gazdasági válság óta és a legsúlyo-
sabb támadást a demokráciánk ellen a 
polgárháború óta.” – mondta az elnök. 
Az országértékelő, vagyis az „Unió 
állapotáról szóló” beszéd hagyományo-
san az amerikai politika egyik méltó-
ságteljes eseménye. Az elnök ilyenkor 
a kongresszus két háza előtt számol be 
a választott politikusoknak és a nem-
zetnek az ország helyzetéről és várható 
politikája főbb elemeiről. Az Egyesült 
Államok alkotmánya kimondja, hogy 
az elnök „időről időre tájékoztatást ad 
a kongresszusnak az Unió állapotáról, 
és fi gyelmébe ajánlja azokat az intéz-
kedéseket, amelyeket szükségesnek és 
célszerűnek ítél”.

1900 alatt az új fertőzöttek száma

Csökkent a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma a csütörtöki adatok sze-
rint: 35 442 tesztből – ebből 25 351 PCR-, 10 091 pedig antigénteszt – 1850 lett pozitív, 
ami 5,22 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 053 629. A gyógyultak 
száma 2787 fővel 985 827-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt újabb 138 fertőzött 
– közülük 132-en igazoltak krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 27 971. 
A kórházakban 8892 fertőzöttet ápoltak, közülük 1295-öt intenzív osztályon. Az aktív 
esetek száma 39 831-re csökkent -ez a szám egy héttel korábban még 53 929 volt.

REGISZTRÁCIÓMENTESSÉGGEL ÉS TÁJÉKOZTATÓ KAMPÁNNYAL NÉPSZERŰSÍTENÉK A VAKCINÁKAT

Növelnék az oltási hajlandóságot
Minden lehetséges intézkedést 
bedobnak a román hatóságok, hogy 
a koronavírus elleni oltás felvételére 
buzdítsák a polgárokat. Mostantól 
például a regisztrációs platformon az 
elsőtől eltérő helyszínre is foglalható 
időpont a második oltásra.
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M inden eszközzel – többek között 
célzott tájékoztatási kampánnyal 
és előjegyzés nélküli oltási akci-

ókkal – megpróbálja a kormány felélén-
kíteni a lakosság lanyhuló érdeklődését a 
koronavírus-járvány leküzdését szolgáló 
oltási kampány iránt. Csütörtökön Déva, 
Kolozsvár és Arad után Bukarestben is 
üzembe helyeztek egy, az oltakozni vágyó-
kat előjegyzés nélkül fogadó autós oltó-
pontot, amely már az első napon jelentős 
népszerűségnek örvendett.

Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, 
az oltási kampány helyettes koordinátora 
elmondta, országossá kívánják bővíteni 
ezt a gyakorlatot, mivel ez segít hozzáfér-
ni az oltáshoz azoknak, akiknek zsúfolt a 
programjuk. Azt is közölte, hogy aki autós 
oltóponton kapta meg az első oltást, az 
vagy ugyanott veheti fel a másodikat, vagy 
bejelentkezhet a regisztrációs portálon ke-
resztül egy olyan oltópontra, ahol ugyano-
lyan vakcinát használnak.

Az oltópontra ellátogatott Klaus Iohan-
nis államfő is, aki sikeresnek nevezte az 
eddig üzembe helyezett autós oltóponto-
kat, és arról beszélt: mostantól új szakasz-
ba lépett az oltási kampány, nincs szükség 
semmiféle bürokráciára, bárki egyszerűen 
beoltathatja magát, beleértve a külföldön 
élő állampolgárokat is, ha hazatérnek. Egy-
úttal ismét kijelentette: az oltás az egyetlen 
módszer arra, hogy legyőzzük a járványt.

Az oltakozási kedv növelését szolgálja az 
is, hogy mostantól módosították a regiszt-
rációs portált, így nem kötelező ugyana-
zon az oltóponton fölvenni a második ol-
tást, ahol az elsőt beadták. Ez azt szolgálja, 
hogyha valaki a lakóhelyétől távol kapta 
meg az első vakcinát, a másodikért már ne 
kelljen elutaznia: ha talál időpontot vala-
mely, a lakhelyén található oltópontban, 
akkor oda is bejelentkezhet.

Eközben Nicolae Ciucă védelmi mi-
niszter szerdán este bejelentette: keddtől 
egyhetes non stop oltási akció kezdődik 
a védelmi minisztérium alárendeltségébe 

tartozó 11 kórházban: a nap 24 órájában 
bárki besétálhat az utcáról, és előjegyzés 
nélkül fölveheti az oltást.

„Névre szóló” tájékoztató kampány
A június 1-je után az ország normalitáshoz 
való visszatérését előkészítő tárcaközi bi-
zottság szerdai ülésén eközben arról dön-
töttek: a koronavírus elleni oltási tájékoz-
tató kampányt a lazító intézkedések által 
érintett egyes ágazatokra szabják.

 A bizottság második ülésén kiemelték: a 
fokozatos enyhítő intézkedéseket az egyes 
tevékenységi területek sajátosságaihoz 
kell igazítani. Ugyanakkor a kormány kiter-
jeszti az oltási kampányt, hogy minél több 
állampolgár számára elérhetővé tegye az 
immunizálást. Az érintett területeken mű-
ködő egyesületek és szervezetek képviselői 
konkrét javaslatokat terjesztettek elő a kí-
sérleti kulturális rendezvények szervezésé-
nek lehetőségével kapcsolatban. 

Gheorghiță: nem az öt-, hanem a 
tízmillió beoltottat lesz nehéz elérni
Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány ko-
ordinátora szerdán este azt mondta, újabb 
kampány szükséges a tétovázók meggyő-
zésére. Ennek előzményeként kedden arról 
beszélt: egyéb művészek mellett akár még 
maneleénekesek bevonásával is népsze-
rűsíteni lehetne az oltásokat. Annak kap-
csán, hogy miért nem sikerült elérni a ter-
vezett napi 100 ezer beoltottat, úgy véli: ez 
azért történt, mert megingott az emberek 
bizalma az AstraZeneca vakcináiban, és 
sokan visszamondták. A koordinátor úgy 
véli, viszonylag könnyű lesz elérni május 
végére a június elsejei lazítások feltételéül 
szabott ötmillió beoltottat, ugyanakkor ezt 
követően már nehezebb lesz elérni a nyár 
végére célként kitűzött tízmillió beoltottat, 
hiszen jórészt a vidéki, fi atal lakosságot 
kell immunizálni.
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A magyar kormány felhatalmazta a kül-
ügyi tárca vezetőjét, hogy kétoldalú 

megállapodásokat kössön a védettségi 
igazolványok elismeréséről – jelentette 
be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Gu-
lyás Gergely azt mondta, hogy szeretnék 
kölcsönösen elismertetni a vakcinaigazol-
ványokhoz fűződő jogokat. Magyarország 
kétoldalú megállapodásokat köt majd 
minden olyan állammal, amely nyitott 
erre. Így a magyar védettségi igazolvány-
nyal rendelkezőknek ugyanolyan előnyei 
lesznek az érintett országokban, mint a 
helyi védettségi igazolvánnyal rendelke-
zőknek. Ugyanez fordítva is igaz lesz: a 
magyar kormány is elfogadja más államok 
védettségi igazolványait – mondta. Szijjár-
tó Péter külügyminiszter a nap folyamán 

közölte, hogy Szerbiával és Montenegróval 
már meg is állapodtak a védettségi igazol-
ványok kölcsönös elismeréséről, és meg-
kezdték az egyeztetéseket Görögországgal 
és Izraellel is.

Eközben nagy többséggel támogatta 
az Európai Bizottság digitális oltási iga-
zolványról szóló jogszabálytervezetét az 
Európai Parlament. Ez a szerdai szavazás 
csütörtök reggel közzétett eredményéből 
derült ki. Az EP ugyanakkor azon az állás-
ponton van, hogy a dokumentum hiánya 
nem eredményezheti a szabad helyváltoz-
tatáshoz való jog korlátozását. Az uniós 
törvényhozás egyúttal azt is feltételül szab-
ná, hogy a vakcinaútlevél csak 12 hónapig 
legyen érvényben. A dokumentum meg-
könnyíti az EU-n belüli utazást azoknak, 
akiket már beoltottak, akik nemrég épül-
tek fel a Covid-19 megbetegedésből, vagy 
van negatív eredményű PCR-tesztjük.

Az Euronews beszámolója szerint ugyan-
akkor nem lesz automatikusan érvényes 
az igazolás azok számára, akik az Euró-
pai Gyógyszerügynökség (EMA) által még 
nem engedélyezett vakcinából kaptak. Ez 
egyelőre csupán a magyar állampolgáro-
kat érinti, azokat, akik a Sinopharm vagy a 
Szputnyik V oltóanyagot kapták. Utóbbiak 
esetében ez nem jelenthet gondot, ha az 
EMA engedélyezi az oltóanyagot. A kínai 
vakcina gyártója azonban nem kért enge-
délyt, ezért a kínai vakcinát kapók vélhe-
tően negatív PCR-tesztet kell hogy felmu-
tassanak. Görögország ugyanakkor már 
korábban is jelezte, hogy el fogja fogadni 
a keleti vakcinákat is, és mindegyik tagál-
lam dönthet így egyénileg.

Az EP egyúttal – szintén a diszkrimi-
nácó-mentességre hivatkozva – azt szor-
galmazza, hogy a koronavírus-tesztek le-
gyenek ingyenesek.
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Menet közben. A bukarestin kívül további autós oltópontokat hoznak létre országszerte

Kétoldalú megállapodásokat köt Magyarország




