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Olaszországban kötelezővé tették az
egészségügyi dolgozók védőoltását
Orvosok, ápolók és az összes többi 
egészségügyben dolgozó számára 
kötelezővé vált a koronavírus elleni 
védőoltásban való részvétel, amelynek 
elutasítását szankciókkal bünteti egy 
új olasz jogszabály – jelentette a sajtó 
tegnap. Az egészségügyi dolgozók kö-
telező védőoltásáról szóló törvényt az 
alsóház 311 igen, 47 nem szavazattal és 
2 tartózkodással fogadta el. A jogsza-
bály szövegét a felsőház korábban már 
megszavazta. Az intézkedés egyelőre 
december 31-ig érvényes, vagyis az 
országos oltási program előre látható 
határidejéig. A SARS-CoV-2 vírus elleni 
védőoltás kötelezettsége az orvosokat, 
ápolókat és minden más egészségügy-
ben dolgozót érint, közöttük a házior-
vosokat, gyógyszerészeket, valamint az 
idősotthonok személyzetét is.

Nincsenek külön korlátozások az indiai
variáns által érintett angliai térségekben
Nem léptek életbe kötelező erejű kor-
látozások azokban az angliai ország-
részekben, amelyekben a legnagyobb 
számban észlelik a B.1.617.2 megjelö-
léssel nyilvántartott, közkeletű nevén 
indiai koronavírus-variáns okozta 
fertőződéseket – közölték kedd esti 
közös nyilatkozatukban az érintett 
közigazgatási térségek tanácsai. A 
parázs belpolitikai vitát kirobbantó ügy 
előzményeként kiderült, hogy a brit 
kormány útmutatójába különösebb hír-
verés nélkül bekerült egy kiegészítés, 
amely szerint hét észak-angliai városi 
és megyei tanácsi körzet  – Bolton, 
Blackburn, Kirklees, Bedford, Burnley, 
Leicester, North Tyneside –, valamint a 
Heathrow repülőtérrel határos nyu-
gat-londoni Hounslow kerület lakói 
lehetőség szerint csak szabadtéren ta-
lálkozzanak, ott is tartsanak két méter 
távolságot egymástól, ne hagyják el e 
közigazgatási területeket, és a máshol 
élők se utazzanak ezekbe a térségek-
be. Az érintett területeken több mint 
kétmillióan élnek. Az érintett tanácsok-
kal tartott egész napos egyeztetés után 
a londoni miniszterelnöki hivatal is 
leszögezte, hogy nincsenek érvényben 
helyi szintű korlátozások.

Az amerikai felnőttek fele
az összes oltást megkapta
Az Egyesült Államokban élő felnőttek 50 
százaléka megkapta a koronavírus elleni 
védettséghez szükséges összes oltást  
közölte kedden a Fehér Ház. „Már csak 
egy hét van hátra májusból, és az ame-
rikai felnőttek fele az összes szükséges 
oltását megkapta” – írta Twitter-bejegy-
zésében Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető 
Covid–19-tanácsadója.

Az EU 2050-re éghajlat-semleges
Európát akar
Az európai uniós tagállamok vezetői 
megerősítették a klímavédelemmel ösz-
szefüggő, nagyratörő közös céljaik mel-
letti elkötelezettségüket, köztük, hogy 
Európa 2050-re éghajlat-semleges konti-
nens legyen  közölte Charles Michel, az 
Európai Tanács elnöke Brüsszelben, a 
tagállami csúcsvezetők kétnapos csúcs-
találkozóját követően kedden. Charles 
Michel a tagállami csúcsvezetők hétfő 
este kezdődött, kétnapos találkozóját 
követően elmondta, a vezetők megál-
lapodtak, hogy pontos iránymutatást 
fogalmaznak meg az Európai Bizottság 
számára a nyár folyamán a klímavéde-
lemmel kapcsolatban bemutatni kívánt 
javaslataihoz.

400 alatt az új esetek száma

Jóval 400 alatt maradt a 24 óra alatt 
diagnosztizált új koronavírus-fertőzöt-
tek száma a tegnapi adatok szerint: 
22 586 PCR- és 10 471 antigéntesztből 
379 lett pozitív, ami 1,15 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 076 533. A gyógyultak száma 
787 fővel 1 035 902-re nőtt. A kór 
szövődményeiben elhunyt újabb 52 
fertőzött – közülük 50-en krónikus 
betegek voltak –, ezzel az elhunytak 
száma 30 092. A kórházakban 3079 
fertőzöttet ápoltak, közülük intenzív 
osztályon már csak 493-at. Az aktív 
esetek száma 10 539-re csökkent – ez 
a szám múlt szerdán még 15 409 volt.

Ismét nem sikerült a koronavírus 
miatti szabályokat betartani Ludo-
vic Orban, a képviselőház és a PNL 
elnöke születésnapi ünnepségén. 
A parlament épületében megtartott 
eseményen – hasonlóan a tavalyi 
esethez – ezúttal is többen nem 
viseltek maszkot.
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A tavalyi incidens után ismét csak a 
koronavírus-járvány miatt hozott 
óvintézkedéseket megsértve ünne-

pelték Ludovic Orban, a képviselőház és 
a kormány fő erejét adó Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) elnökének születésnapját. A 
politikus 58 . születésnapját a parlament 
egyik termében ünnepelték kedden este, 
és a beszámolók szerint legalább harmin-
can vettek részt rajta. A meghívottak jóko-
ra csoportban, kezükben ajándéktasakok-
kal vonultak az ünnepségnek helyszínül 
szolgáló terembe. Ekkor még eleget tettek 
a szabályoknak, ugyanis a folyosón masz-
kot viseltek. Ugyanakkor az eseményről 
kiszivárgott képek alapján odabent erről 
már sokan „megfeledkeztek”: több meg-

hívott is szájmaszk nélkül látható. Orban 
ugyanakkor tegnap tagadta, hogy előre 
megszervezett partit tartott volna. Állítá-
sa szerint csupán annyi történt, hogy né-
hány párttársa hívatlanul megjelent, hogy 
felköszöntse. Mint mondta, korábban, a 
nap folyamán megkérdezték tőle, hogy 
mikor köszönthetik fel, és mivel közölte, 
hogy este nyolcig dolgozik, ezt követően 
érkeztek meg felköszönteni, ő pedig nem 

tudta visszautasítani őket. Közölte, azért 
nem az irodájában köszöntötték fel, mert 
ott este negyed kilencig a koalíciós egyez-
tetés zajlott. Állítása szerint a spontán ün-
nepségre egyesek korábban érkeztek, és a 
maszk nélküli embereket ábrázoló felvéte-
lek még azelőtt készültek, hogy ő odaért 
volna. „Miután a koalíciós ülésen meg-
hoztuk a döntéseket, odamentem a párt-
társaimhoz, és természetesen megkértem 
őket – már azokat, akik nem tartották be 
a szabályokat –, hogy tartsák be az óvin-
tézkedéseket. De evés közben nem lehet 
maszkot viselni” – mentegetőzött. Egyben 
azt állította: szinte mindenki oltott volt 
azok közül, aki felköszöntötte. Hozzátette: 
nem tudja, hányan vettek részt az esemé-
nyen.

Az ügy kapcsán a sajtó megszólaltatta 
Florin Cîţu miniszterelnököt is, aki nem 
kívánta kommentálni az esetet, arra hivat-
kozva, hogy éppen koalíciós egyeztetésen 
tartózkodott. A kormányfő ugyanakkor 
az újságírók unszolására elismerte, hogy 
ilyen rendezvényeket elvileg a tervek sze-
rint csak elsejétől lehetne szervezni, mivel 
akkortól lépnek hatályba a járvány miatt 
bevezetett korlátozások újabb lazításai. 
Ugyanakkor később megjegyezte, hogy 
amennyiben maszkot viselnek a résztve-
vők, beltérben is lehet ünnepelni.

Mindazonáltal a képeken egyértelműen 
látható, hogy ezt a szabályt a vendégek kö-
zül sokan nem tartották be.

Lucian Bode belügyminiszter igyekezett 
elkerülni, hogy minősítse a történteket, 
mint mondta, mivel ő nem vett részt az 
eseményen, nem tudja besorolni. Mint is-
meretes, tavaly csupán hetekkel a beltéri 
maszkviselésre vonatkozó szabály beveze-
tése után ugyanilyen incidens történt.

Akkor egy olyan kép szivárgott ki, ame-
lyen az volt látható, hogy az akkor még 
miniszterelnökként tevékenykedő Orban 
irodájában több miniszter társaságában 
ül, maszk nélkül, emellett – őt is beleértve 
– többen is dohányoztak, ami ugyancsak 
tilos. A kép kiszivárgása nyomán minden 
résztvevőt megbírságoltak.Maszk nélkül. A parlamentben megtartott ünnepségen sokan megszegték a szabályokat
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Svájcból érkezett a fi gyelmeztető üzenet 
arról, hogy a Ryanair légitársaság Athén-

ból Vilniusba tartó múlt vasárnapi járatának 
fedélzetén pokolgép van – jelentette ki teg-
nap a minszki parlamentben Aljakszandr 
Lukasenka fehérorosz elnök. Az államfő 
most első ízben reagált nyilvánosan a nem-
zetközi botrányt kavaró légi incidensre, 
amely során őrizetbe vették a gépen utazó 
Raman Prataszjevicset, az ellenzéki Nexta 
hírportál szerkesztőjét. Elmondta, hogy a 
fenyegető üzenetet megkapta egy időben a 
minszki, az athéni és a vilniusi repülőtér is.

Az orosz Interfax hírügynökség szerint 
Lukasenka kijelentette, a fehérorosz hatósá-
gok jogszerűen jártak el, a repülőgép útját az 
asztravjeci atomerőmű (BelAESZ) közelében 
változtatták meg. Felvetette, hogy mi lett 
volna, ha hirtelen teljes riadókészültségbe 
kellett volna hozni az atomerőmű biztonsá-
gi rendszereit. Később, magának némileg 
ellentmondva, Lukasenka azt mondta, hogy 
az atomerőmű biztonsági rendszerét és a 
légvédelmet az incidens idején teljes riadó-
készültségbe helyezték. „A nemzetközi jog 

minden szabálya szerint jogszerűen jártam 
el, az embereket védve”  monda Lukasenka, 
aki szerint a hatóságok is helyesen cseleked-
tek. Hozzátette, amint a gép legénységét ér-
tesítették a fenyegetésről, a pilóták kikérték a 
légitársaság tulajdonosainak, valamint a vil-
niusi repülőtérnek a tanácsát is, de a minsz-
ki leszállás mellett döntöttek. Az államfő 
megismételte azt a korábbi minszki állítást, 
hogy a repülőgép személyzete maga döntött 
úgy, hogy leszáll Minszkben. Elutasította 
azt a feltételezést, hogy a pilótákat fehéro-
rosz MiG–29-es vadászgépek kényszerítették 
leszállásra. Arról is szólt, hogy Minszkből 
hárman nem utaztak tovább a gép eredeti 
célállomására, Vilniusba az őrizetbe vett 
ellenzéki Raman Prataszevicsen és barát-
nőjén, Szofi ja Szapegán kívül. Ők azért nem 
folytatták útjukat a litván fővárosba, hogy 
utána ne kelljen onnan visszatérni Minszk-
be. Ebből is azt az álhírt fabrikálták, hogy 
ők a helyi állambiztonság (a KGB) emberei – 
mondta Luasenka. Hozzátette, alig ért földet 
a repülőgép Minszkben, Nyugaton már szin-
te azonnal egyforma vádak hangzottak el, és 
rögtön megtiltották a fehérorosz gépek bere-
pülését az Unió légterébe. Kicsit túl gyorsan 

reagáltak – mondta epésen az államfő, azt 
ígérve, a közeljövőben a nyilvánosság elé 
tárnak mindent összegyűjtött információt, 
azt is, amit az őrizetbe vettek is mondtak. 
Lukasenka szerint Prataszevics „öldöklést 
és véres lázadást” akart kirobbantani az or-
szágban. Szerinte nyugati védelmezőinek 
válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy Pra-
taszevics melyik külföldi szakszolgálatnak 
dolgozik, és ki fi zetett neki a kelet-ukrajnai 
háborúban való részvételért. Lukasenka úgy 
fogalmazott az országa nem „hidegháború”, 
hanem „jeges háború” küszöbén áll. 

Eközben az Európai Parlament (EP) 
legnagyobb frakciójának vezetője, Maf-
red Weber szerint a fehérorosz mellett az 
orosz vezetés is a felelősök közé tartozhat 
a Minszkben leszállásra kényszerített Ryan-
air-járat ügyében. A Európai Néppárt (EPP) 
képviselőcsoportjának elnöke egy tegnapi 
német lapinterjúban kiemelte: „határozot-
tan nem” gondolja, hogy a Kreml csupán 
tétlen szemlélője volt a Ryanair ír légitár-
saság Athénból Vilniusba tartó vasárnapi 
járata földre kényszerítésének és a repülőn 
utazó Raman Prataszevics ellenzéki aktivis-
ta őrizetbe vételének.

Lukasenka hárítja a felelősséget a géprablásért
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