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Németország: oltással
a kĳ árási korlátozás is elkerülhető
A kijárási korlátozások alól is felmen-
tést kapnak Németországban az új 
típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által 
okozott betegség (Covid–19) elleni 
teljes védőoltással rendelkező emberek 
és a fertőzésen átesettek is a szövetségi 
kormány hétfőn Berlinben ismertetett 
tervei szerint. A várhatóan a hétvégén 
életbe lépő új szabályok alapgondolata, 
hogy a beoltottak és a gyógyultak nem 
kapnak kiváltságokat, de mentesülnek 
alapvető jogaik korlátozása alól. Így 
például nem tarthatnak színházi előa-
dásokat csak beoltott vagy a fertőzésen 
átesett emberekből álló közönségnek, 
és nem nyithatnak ki vendéglők csak 
azért, hogy fogadhassák ezen csopor-
tok tagjait. Ugyanakkor a beoltottak 
és a gyógyultak mentesülnek a súlyos 
járványügyi helyzetben lévő területe-
ken érvényes úgynevezett vészfékrend-
szer egyik legfőbb szabálya, a 22 órától 
reggel 5 óráig tartó kijárási korlátozás 
alól. Nem vonatkozik rájuk az a szabály 
sem, hogy a fertőzésveszéllyel járó 
érintkezések, kapcsolatok számának 
csökkentéséért minden háztartás tagjai 
legfeljebb egy emberrel tölthetik együtt 
az időt más háztartásokból. Ez azt je-
lenti, hogy a beoltottak és a gyógyultak 
tetszőleges számú emberrel találkoz-
hatnak.

Dánia nem alkalmazza
a Janssen vakcináját 
Nem alkalmazza tovább Dánia a 
Johnson & Johnson leányvállalata, a 
Janssen koronavírus elleni vakciná-
ját oltási kampányában, mert a dán 
egészségügyi hatóság szerint annak 
előnyei nem múlják felül a lehetséges 
mellékhatások kockázatát – számolt be 
az Euronews. Dániában nem oltanak 
AstraZeneca vakcinával sem. Mindkét 
védőoltás esetében az az indoklás, 
hogy agyi vérrögképződéssel járhatnak. 
Az ellenzéki Dán Néppárt szóvivője, 
Liselott Blixt ugyanakkor közölte, a 
parlamenti képviselők megállapodtak 
abban, hogy engedélyeztetni fogják 
mindkét vakcina önkéntes alapon 
történő felhasználását.

Biden mégis megemelte
a befogadható migránsok létszámát
62 500 főre megemeli az idei pénz-
ügyi évben az Egyesült Államok által 
befogadható migránsok létszámának 
felső határát – jelentette be hétfői 
közleményében Joe Biden amerikai 
elnök. „Ma 62 500-ra módosítom az 
Egyesült Államok menekültek befo-
gadására vonatkozó felső határát” – 
fogalmazott Biden. A demokrata párti 
elnök hozzátette: „Ez eltörli az előző 
adminisztráció által megállapított, tör-
ténelmileg is alacsonynak nevezhető 
15 ezer fős határt, amely nem tükrözte 
Amerika mint menekülteket befogadó 
és támogató nemzet értékeit.”  Donald 
Trump volt amerikai republikánus 
elnök hivatali ideje alatt folyamatosan 
csökkentették a befogadási plafont, 
amelyet Barack Obama adminiszt-
rációja idején 110 ezerre emeltek. 
A Trump-kormányzat már 2017-ben 
50 ezer főben korlátozta a befogad-
ható migránsok számát, 2018-ban évi 
45 000-es kvótát állapított meg, ame-
lyet először 30 000-re, majd 15 000-re 
csökkentettek. Joe Biden közleményé-
ben elismerte, hogy ebben a pénzügyi 
évben nem érik el – az általa néhány 
hónappal ezelőtt megígért – 125 ezer 
fős felső határt.

Ezer alatt maradt az új fertőzöttek száma

Zsinórban a második napon maradt ezer alatt az újonnan koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizáltak száma úgy, hogy jóval több tesztet végeztek, mint egy nappal koráb-
ban: mintegy 14 ezer mintából – ebből 9124 PCR-, 4937 pedig antigénteszt – 994 lett 
pozitív, ami 7,07 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 059 331. A gyó-
gyultak száma 2702 fővel 1 000 451-re nőtt. A kór szövődményeiben 94 fertőzött hunyt 
el – közülük 88-an voltak igazoltan krónikus betegek –, ezzel az elhunytak száma 
28 474. A kórházakban 8170 fertőzöttet ápoltak, közülük 1190-et intenzív osztályon. Az 
aktív esetek száma 30 406-ra csökkent – egy héttel korábban ez a szám 42 411 volt.

TERV: TELJES KAPACITÁSSAL MŰKÖDHETNÉNEK A CSAK OLTOTTAKAT FOGADÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK

Péntektől oltás előjegyzés nélkül
Júniustól a beoltottak számára akár 
teljes kapacitással is megnyílhatnak 
a vendéglátóhelyek, a strandokon és 
túrázás közben pedig megszűnhet a 
maszkviselési kényszer – lebegtette 
meg Florin Cîţu kormányfő.
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M iközben Florin Cîţu miniszterel-
nök lazításokat ígér a beoltottak 
számára június elsejétől – többek 

között azt, hogy a vendéglátóhelyek akár 
százszázalékos kapacitással is működhet-
nek, ha csak beoltottakat fogadnak –, és 
péntektől már előjegyzés nélkül lehet ol-
tásra jelentkezni, háziorvosok és a védel-
mi minisztérium alárendeltségébe tartozó 
kórházak bevonásával folytatódott tegnap 

a koronavírus elleni oltási kampány. En-
nek rövid távú kitűzött célja az, hogy a 
hónap végéig elérjék a 30 százalékos átol-
tottságot, ami ötmillió beoltottat jelent. A 
3035 háziorvosi rendelőben az egydózisú 
Johnson & Johnson vakcinát alkalmaz-
zák. A védelmi minisztérium bukaresti, 
brassói, kolozsvári, konstancai, jászvásári, 
temesvári és craiovai kórházaiban tegnap 
egyhetes oltási maraton kezdődött, ami 
annyit jelent, hogy napi 24 órán keresztül, 
előzetes regisztráció nélkül fogadják az ol-
takozni vágyókat. 

Mint ismeretes, a kormány azért tűzte 
ki, hogy június elsejéig a lakosság 30 szá-
zalékát – ötmillió embert – beoltsanak, 
mert ennek nyomán léphetnek életbe 
bizonyos lazítások. Ezek kapcsán tegnap 
Florin Cîţu miniszterelnök kifejtette: ha 
sikerül elérni a célt, többek között a ten-

gerparti strandokon vagy a hegyvidéki tú-
rákon már valószínűleg nem kell maszkot 
viselni, ugyanakkor a beoltottak is ked-
vezményekben részesülhetnek. Hozzátet-
te: azt is fontolgatják, hogy amennyiben 
kizárólag beoltottakat fogadnak, a ven-
déglátóhelyek százszázalékos kapacitás-
sal működhetnek, illetve csak beoltottak 
részvételével rendezvényeket is szervez-
hetnek. Annak kapcsán, hogy mikortól 
szűnhet meg teljesen a kültéri maszkvi-
selési kötelezettség, a kormányfő kifej-
tette: ez leghamarabb augusztus elsejétől 
történhet meg. A kormányfő leszögezte: a 
járványtól való megszabadulás egyetlen 
módja az oltás.

Ugyancsak tegnap Valeriu Gheorghiţă, 
az oltási kampány koordinátora beje-
lentette: péntektől már bármelyik oltó-
ponton be lehet jelentkezni az oltásokra 
előzetes regisztráció nélkül. Rámutatott: 
a 60 év fölötti személyek az oltópontok 
nyitvatartási ideje alatt folyamatosan, 
a fi atalabbak pedig délután 2 és este 8 
óra között jelentkezhetnek előjegyzés 
nélkül. Mint kifejtette, az előjegyzéssel 
rendelkezők prioritást élveznek majd, 
de a szabad időpontok függvényében 
azok, akik előjegyzés nélkül érkeznek, 
fölkerülnek egy listára. Ha többen je-
lentkeznek, mint az adott oltópont napi 
kapacitása, a következő napokra érvényes 
várólistát állítanak össze.
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Tegnaptól már a Magyarországon élő 
külföldiek és a taj számmal nem ren-

delkező, külföldön élő és külhoni ma-
gyarok is regisztrálhatnak a koronavírus 
elleni védőoltásra – közölte a Kormány-
zati Tájékoztatási Központ. A Kormány.
hu oldalon megjelent közlemény szerint 
az oltási program előrehaladásával és a 
járvány megfékezése érdekében tegnap-
tól már a Magyarországon élő külföldiek 
és a taj számmal nem rendelkező, külföl-
dön élő és külhoni magyar állampolgárok 
is tudnak regisztrálni az oltásra a www.
vakcinainfo.gov.hu honlapon. Erről kor-
mányrendelet jelenik meg a Magyar Köz-
lönyben. Hozzátették: a személyazonos-
ság hitelesítése érdekében a regisztrációs 
felület számukra módosult. Az oltást a 
Magyarországon élő külföldiekkel kezdik, 
a külföldön élő magyarok oltására csak 
később kerülhet sor–- írták. A Magyaror-
szágon élő külföldiek oltása május máso-
dik felében kezdődhet meg.

A taj számmal nem rendelkező, Ma-
gyarországon élő külföldieknek a re-
gisztráció során szükséges megadniuk 

a nevüket, az életkorukat, az e-mail-cí-
müket, a telefonszámukat és az értesítési 
címüket. Valamint a tartózkodási enge-
déllyel rendelkező személyek esetében 
a tartózkodási engedélyük számát vagy 
a személyazonosító számukat, továbbá 
az útlevél vagy a személyazonosító iga-
zolványuk okmányazonosítóját. A taj 
számmal nem rendelkező, külföldön élő 

és a külhoni magyar állampolgároknak a 
regisztráció során meg kell adniuk a ne-
vüket, az életkorukat, az e-mail-címüket, 
és a telefonszámuk mellett a személyazo-
nosító számukat vagy magyar útlevelük 
okmányazonosítóját, a személyazonosító 
igazolvány okmányazonosítóját, továbbá 
azt, hogy hova szeretnék a védettségi iga-
zolványuk kézbesítését. 
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Sorra kerülnek. Rövidesen a külhoni magyarokat is várják a magyarországi oltópontokra

Washington válaszolna bármilyen meg-
gondolatlan vagy agresszív orosz lé-

pésre, de nem törekszik az Oroszországgal 
fennálló feszültség további eszkalációjára 
– mondta hétfő este Londonban Antony 
Blinken amerikai külügyminiszter. Blinken, 
aki a hét vezető ipari hatalom (G7) külügymi-
nisztereinek hivatalosan tegnap kezdődött 
londoni értekezletére érkezett a brit főváros-
ba, Dominic Raab brit külügyminiszterrel 

tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette: 
az Egyesült Államok a viszony további élező-
dése helyett azt szeretné, ha Oroszországhoz 
fűződő kapcsolatai stabilabbak, kiszámítha-
tóbbak lennének. „Ha Oroszország lépéseket 
tesz ebbe az irányba, mi is így teszünk”  – tet-
te hozzá. Blinken kijelentette: Joe Biden ame-
rikai elnöknek alkalma lesz ezt közvetlenül is 
kifejteni Vlagyimir Putyin orosz államfőnek 
kettejük találkozóján. Az amerikai külügy-

miniszter nem bocsátkozott részletekbe ar-
ról, hogy mikor várható az amerikai–orosz 
csúcstalálkozó.  Hozzátette ugyanakkor: van-
nak olyan területek, amelyeken az Egyesült 
Államoknak és Oroszországnak egyaránt 
kifejezett érdeke, hogy megpróbálja felku-
tatni az együttműködés lehetséges módjait. 
E területek közül is valószínűleg a legfonto-
sabb a hadászati stabilitás – mondta Blinken 
a sajtótájékoztatón.  (Hírösszefoglaló)

Figyelmeztet, de együttműködést is kér Blinken

A külhoniakat is immunizálják Magyarországon




