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Karácsony Gergely kormányfőjelöltként
indul az ellenzéki előválasztáson
Karácsony Gergely miniszterelnök-je-
löltként elindul az ellenzéki előválasz-
táson Magyarországon. A budapesti 
főpolgármester szombat reggel a Fa-
cebook-oldalán jelentette be döntését. 
A politikus gyermekkori lakhelyéről, 
Nyírtassról jelentkezett be. Karácsony 
Gergely úgy fogalmazott, „egy életünk 
van, és egy hazánk”, ő pedig az élete 
elmúlt bő tíz évét igyekezett a hazája 
szolgálatába állítani. Mostani dönté-
sét azzal indokolta, hogy úgy érzi, a 
hazája nagy bajban van, és a sok baj 
közül talán az a legfontosabb, hogy 
Magyarországot „egyre kevésbé érez-
zük a közös hazánknak. Egyre kevésbé 
érezzük azt, hogy Magyarország egy és 
oszthatatlan, egyre inkább azt érezzük, 
hogy a hazánk végletekig megosz-
tott” – jelentette ki a főpolgármester, 
hozzátéve: elsősorban azt a célt sze-
retné szolgálni, hogy Magyarországot 
újraegyesítsék.

Nyugalmazott amerikai katonai vezetők
kérdőjelezték meg Biden alkalmasságát
Több mint 120 nyugalmazott amerikai 
katonai vezető, tábornokok és admirá-
lisok nyílt levélben kérdőjelezték meg 
a 2020-as elnökválasztás tisztaságát 
és Joe Biden amerikai elnök mentális 
egészségét – jelentette az amerikai 
sajtó. A 124 korábbi katonai vezető 
által aláírt és a Flag Offi  cers 4 America 
nevű szervezet által közzétett nyílt 
levélben azt írják: az „alkotmányos 
köztársaságunk elveszett a tisztessé-
ges és becsületes választások nélkül, 
amelyek pontosan tükrözik az embe-
rek akaratát”. Mint fogalmaznak: „az 
FBI-nak és a (szövetségi) Legfelsőbb 
Bíróságnak gyorsan kell cseleked-
nie ha választási szabálytalanságok 
merülnek fel, és nem szabad ezeket 
fi gyelmen kívül hagynia úgy, ahogyan 
azt 2020-ban tették”.
A Flag Offi  cer 4 America nevű szer-
vezet honlapján, bemutatkozásában 
azt írja, hogy „nyugalmazott katonai 
vezetők vagyunk, akik ígéretet tettek 
arra, hogy támogatják, és megvédik 
az Egyesült Államok alkotmányát 
minden külföldi és belföldi ellenséggel 
szemben”. A levél aláírói szintén meg-
kérdőjelezték Joe Biden alkalmasságát 
az elnöki posztra. Úgy fogalmaznak: 
„a főparancsnok szellemi és fi zikai 
állapotát nem lehet fi gyelmen kívül 
hagyni. Képesnek kell lennie arra, 
hogy akár éjjel, akár nappal gyors, 
pontos döntéseket hozzon nemzetbiz-
tonsági kérdésekben”.

Ausztriában szombat éjféltől feloldották
az éjszakai kĳ árási korlátozást
Szombat éjféltől Ausztria-szerte felol-
dották a koronavírus-járvány megféke-
zését célzó, november óta érvényben 
lévő éjszakai kijárási korlátozást. A 
látványosan javuló járványügyi adatok-
nak köszönhetően az iskolák már ma 
visszatérnek az úgynevezett jelenléti 
oktatáshoz, míg az általános nyitás má-
jus 19-én, szerdától lép életbe. Szigorú 
feltételek mellett ugyan, de kinyitnak a 
hónapok óta zárva tartó éttermek külső 
és belső terei, a hotelek, és látogatha-
tók lesznek a kulturális és sportren-
dezvények is. A nyitás legfontosabb 
alappillére a „zöld útlevél” lesz, amely 
ugyan még nem egységes digitális for-
mában jelenik meg, de a beoltottaknak, 
a gyógyultaknak és a negatív korona-
vírusteszttel rendelkezőknek szabad 
belépést biztosít.

Kedvezőbbek a járványadatok

Tavaly július óta nem diagnosztizáltak 24 
óra alatt olyan kevés koronavírus-fertőzöt-
tet, mint tegnap, igaz, a vizsgált minták 
száma elmarad a hétköznapi adatoktól: 
18 749 tesztből 565 lett pozitív, ami 3,01 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöt-
tek száma 1 071 899. A gyógyultak száma 
1323 fővel 1 025 145-re nőtt. A kór szö-
vődményeiben 38-an hunytak el, közülük 
36-an krónikus betegek voltak. Ezzel az 
elhunytak száma már 29 523. A kórházak-
ban 4904 fertőzöttet ápoltak, közülük már 
csupán 777-et intenzív osztályon.

Több mint hétezres különbség az elhalálozási adatokban

Több mint hétezer fős a különbség a koronavírusban elhunyt betegek adatait rögzítő 
két párhuzamos internetes platform számadatai között – derül ki az ügyet kivizsgáló 
bizottság jelentéséből, amelyet pénteken hozott nyilvánosságra az egészségügyi tárca. 
A dokumentumból kiderül, hogy a Corona forms nevű adatbázisban 2020-ra vonatkozó-
an 16 120 haláleset szerepel, míg az Alerte.ms nevűben 18 988. Ugyanakkor idén május 
31-ére ez a különbség jelentősen megnőtt: míg az Ms.ro-n 31 132 elhalálozás szerepelt, 
a Corona forms-ban 23 931. A jelentés szerint az olló a két adatbázis adatai között tavaly 
októberben kezdett szétnyílni, vélhetően egyrészt azért, mert az Alerte.ms-ben egyre 
részletesebb adatokat kértek, másrészt azért, mert egyre nagyobb nyomás nehezedett 
az egészségügyre. Mint megírtuk, Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter csütörtökön 
arról beszélt: az eltérés nem szándékosság, hanem emberi mulasztás eredménye.

ENYHÜLTEK A KÜLTÉRI MASZKVISELÉSI SZABÁLYOK, ELŐNYBEN A BEOLTOTTAK

Véget ért az utcai „álarcosbál”
Szombattól csökkent a koronaví-
rus-járvány miatt bevezetett korláto-
zások szigora: már nem kell a nyílt 
utcán maszkot viselni, csak zsúfolt 
helyszíneken, eltörölték az éjszakai 
kijárási tilalmat, és a sportrendezvé-
nyekre is bemehetnek nézők.

 » BALOGH LEVENTE

E nyhültek a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozások: a kormány 
péntek késő esti ülésén döntött arról, 

hogy szombattól bizonyos kivételekkel fel-
oldják a kültéri maszkviselési kötelezettsé-
get, eltörölték a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt éjszakai kijárási tilalmat és az 
üzletek nyitvatartásának korlátozását. A 
Klaus Iohannis államfő által már csütör-
tökön este beharangozott intézkedéseket 
Florin Cîţu miniszterelnök jelentette be az 
ülést követően. A kabinet a veszélyhelyzet 
meghosszabbításáról szóló, hétfőn kiadott 
határozatát módosítva léptette életbe a jár-
ványügyi korlátozások fokozatos feloldá-
sának első intézkedéseit.

Az új szabályozás szerint a szabadban 
már csak a zsúfolt helyeken – piacokon, 
vásárokban, tömegközlekedési megállók-
ban –, illetve munkahelyeken kötelező a 
védőmaszk viselése. Megszűnik az éjsza-
kai kijárási tilalom, az üzleteknek sem 
kell már 21 órakor bezárniuk, de a vendég-
lők és szórakozóhelyek éjszaka (éjféltől 
hajnali 5 óráig) nem tarthatnak nyitva. 
A kormányhatározat nagyobb létszámú 
rendezvények megszervezését is lehető-
vé teszi, de kizárólag a koronavírus ellen 
beoltott, illetve 72 óránál nem régebbi ne-
gatív PCR-teszttel vagy 24 óránál frissebb 

negatív antigénteszttel rendelkező részt-
vevők számára. Szombattól kezdődően 
beülhetnek a védettségüket igazoló nézők 
a szabadtéri sportesemények lelátóira, de 
egyelőre a férőhelyek legfeljebb 25 százalé-
kát foglalhatják el.

Szabadtéri előadásokat is lehet ezentúl 
szervezni védettséggel rendelkezők szá-
mára, ezeken egyelőre legfeljebb 500 részt-
vevő lehet jelen, és mindenkinek legalább 
két négyzetméternyi helyet kell biztosítani.

Megnyithatnak a fi tnesztermek is, de 
kapacitásuk legfeljebb felét használhatják 
ki, és mindenkinek legalább 7 négyzetmé-
teres területet kell biztosítani, kivéve, ha 
kizárólag beoltott vendégeket fogadnak: 
ebben az esetben kapacitásuk 70 százalé-
kát használhatják, és elegendő, ha min-
denkinek 4 négyzetmétert biztosítanak.

A korábbi szabályozásoktól eltérően 
ugyanakkor a betegségen átesetteket már 
nem tekintik védetteknek, tehát nem so-
rolják a beoltottakkal vagy negatív tesztet 
felmutatókkal azonos kategóriába – hívta 

fel a fi gyelmet a péntek esti sajtóértekezle-
ten Raed Arafat katasztrófavédelmi állam-
titkár. Közölte: a rendezvények szervezőit, 
amelyeken csak beoltott személyek vehet-
nek részt, pénzbírsággal sújtják, ha ezt a 
feltételt nem tartják tiszteletben.

Florin Cîţu kormányfő eközben azt 
ígérte: júniustól, júliustól és augusztustól 
újabb enyhítések következnek, ameny-
nyiben a tervezett mértékben növekszik 
a lakosság átoltottsága. Ha az oltási kam-
pánnyal gondok lesznek, „behúzzák a ké-
ziféket”, vagyis lelassítják a korlátozások 
feloldását – fi gyelmeztetett a kormányfő.

A klubok és diszkók június elsejéig még 
zárva maradnak, ettől az időponttól kezd-
ve várhatóan 50 százalékos kapacitással 
nyitnának ki, de csak beoltott emberek 
számára. Június elsejétől esküvőket, ke-
resztelőket is lehet tartani, legfeljebb 70 
fővel kint és 50 százalékos kapacitással 
bent. Ha a szervező garantálni tudja, hogy 
minden résztvevő be van oltva, akkor a lét-
számkorlátozás megszűnik. 
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Románia módosította az egyes orszá-
gokra alkalmazott járványügyi kocká-

zati besorolásokat, így ezentúl kevesebb 
külföldről érkező utast fognak karanténba 
küldeni. A Magyarországról érkezőkre to-
vábbra is kéthetes karantén vár, ha nincs 
megfelelő oltásigazolásuk vagy PCR-teszt-
jük. Románia eddig azokat az országokat 
tekintette járványügyi szempontból magas 
kockázatúnak, ahol az utóbbi két hétben 
a romániainál magasabb volt a korona-
vírus-fertőzések lakosságarányos száma: 
az ebből a térségből érkező utasokat – bi-
zonyos kivételektől eltekintve – kéthetes 

karanténba küldte. Mivel azonban a romá-
niai fertőzési rátánál most már csak a por-
tugál, fi nn, máltai és izlandi alacsonyabb 
az Európai Unióban, a többi tagállamból 
hazalátogató román vendégmunkásokra 
kéthetes karantén várt. Románia javuló 
járványügyi mutatói paradox módon a kül-
földi turisták visszatérését is ellehetetlení-
tették, és ez a romániai vendéglátósokat 
hátrányosan érintették.

Az országos járványügyi operatív törzs 
(CNSU) pénteki ülésén ezért új karan-
ténszabályozást vezetett be, az országokat 
a fertőzési rátájuk alapján osztályozva. 
Románia mostantól azokat az országokat 
sorolja a „zöld zónába”, ahol az utóbbi két 

hétben az újonnan diagnosztizált korona-
vírus-fertőzések aránya nem éri el a lakos-
ság másfél ezrelékét. A „sárga zónába” a 
másfél és három ezrelék közötti fertőzési 
rátájú országok tartoznak, a három ezrelék 
feletti lakosságarányos fertőzési rátájú or-
szágokat pedig a „vörös zónába” sorolják.

Azoknak az utasoknak, akik a zöld 
zónából érkeznek Romániába, nem kell 
karanténba vonulniuk. A sárga zónából 
érkezőkre – jelenleg ebbe a kategóriába 
tartozik Magyarország is – kéthetes ka-
rantén vár, kivéve, ha legalább tíz napja 
megkapták a védőoltás második adagját 
is, vagy 72 óránál nem régebbi negatív 
PCR-tesztet mutatnak fel a határon. 

Új karanténszabály érvényes a beutazókra
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Fellélegzés. Szombattól már nem mindenhol kötelező a szabadtéri maszkviselés




