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A héten már Romániában is kiterjeszthe-
tik az oltási kampányt, miután az Eu-

rópai Gyógyszerügynökség (EMA) a 12–15 
éves fi atalok számára is ajánlotta pénteken 
a BioNTech/Pfi zer vállalatok közösen fej-
lesztett Comirnaty nevű, koronavírus elleni 
vakcináját – erről az Európai Unió gyógy-
szerfelügyeleti hatóságának szerepét betöl-
tő amszterdami székhelyű ügynökség tá-
jékoztatott pénteken. A közlemény szerint 
az ügynökség humángyógyszer-bizottsága 
(CHMP) a vakcina vizsgálata során arra a 
következtetésre jutott, hogy az oltóanyag 
ugyanúgy viselkedik a gyermekeknél, 
mint a 16 évesnél idősebb serdülőknél és 
felnőtteknél, ezért minden 12 évesnél idő-
sebb embernél biztonsággal alkalmazható 
az oltóanyag a koronavírus-fertőzés meg-
előzésére. A kétdózisú vakcina második 
adagjának beadását az első beoltást köve-
tő harmadik héten ajánlják. Elmondták, a 

vizsgálat nem mutathatott ki a BioNTech/
Pfi zer-oltóanyag esetében új, eddig nem 
tapasztalt mellékhatásokat. Kiemelték: a 
vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges 
mellékhatások kockázatait.

 Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora elmondta: ettől a héttől el 

is kezdődhet az érintett korosztály oltása, 
amint módosítják az oltási nyilvántartást, 
hogy a serdülőkorúak adatait is tartalmaz-
za. A gyerekeket a szülők által létrehozott 
fi ókon keresztül regisztrálhatják. Meg-
jegyezte: az oltáshoz szülői beleegyezés 
szükséges. 

Jóval szabadabban mozoghatunk 
holnaptól, miután hatályba lépnek a 
kormány által a koronavírus-járvány 
megfékezésére elfogadott korlátozá-
sok újabb lazításai.

 » B. L. 

A beoltottak számára az oltatlanokat 
is fogadó eseményekhez képest 
nagyobb létszámban látogatható 

rendezvényeken a szervezőknek kell elle-
nőrizniük az oltási igazolvány meglétét, 
a hatóságok pedig szúrópróbaszerűen 
bármikor ellenőrizhetik, hogy valóban 
csak védettek vesznek részt az eseményen 
– többek között ezek a szabályok érvénye-
sek a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások újabb, holnaptól hatályba 
lépő lazításai után. Mint arról beszámol-
tunk, a kormány csütörtök esti ülésén fo-
gadta el az újabb enyhítő intézkedéseket 
annak ellenére, hogy azok korábban kö-
zölt feltétele – az ötmillió beoltott elérése 
június elsejéig – nem teljesült.

A lazítások értelmében egyebek mellett 
engedélyezik a magánrendezvények szer-
vezését, és zárt térben sem lesz kötelező 
a védőmaszk viselése azokon a munkahe-
lyeken, ahol legfeljebb öt ember dolgozik, 
és mindenki megkapta a védőoltást.

Már a bejáratnál kérni 
kell az oltási igazolást
Raed Arafat katasztrófavédelemért fele-
lős belügyi államtitkár az intézkedések 
kapcsán elmondta: a rendezvényeken 
és a vendéglátóhelyeken a szervezőknek 

már a bejáratnál kérniük kell az oltási 
igazolványt, ha túl akarják lépni azt a 
létszámhatárt, amely abban az esetben 
érvényes, ha oltottakat és oltatlanokat is 
fogadnak. Tanácsként megfogalmazta, 
hogy például egy esküvő szervezői 70 
fősnél népesebb rendezvényt akarnak, 
akkor már a meghívóban tüntessék föl, 
hogy mindenki vigye magával az igazo-
lást. Megjegyezte: a hatóságok szúrópró-
baszerűen ellenőrizhetik a helyszíneket. 
Arra a felvetésre, hogy ez nem minősül-e 
diszkriminációnak a beoltatlanokkal 
szemben, Arafat leszögezte: nem. „Ha 
nem lenne elegendő vakcina, akkor 
probléma lenne, de van oltóanyag. Ez 
már nem diszkriminációs, hanem köz-
egészségügyi probléma” – fejtette ki az 
államtitkár. Ennek kapcsán Florin Cîțu 
miniszterelnök kifejtette: nem diszkrimi-
nációról van szó, hanem ösztönzésről: 
így próbálják az embereket rábírni, hogy 
beoltassák magukat.   

Lakodalmak létszámkorlát 
nélkül – csak oltottaknak
A holnaptól hatályos intézkedések ér-
telmében engedélyezik a lakodalmak, 
keresztelők és más magánrendezvények 
megszervezését, szabadtéren legfeljebb 
70, zárt teremben legfeljebb 50 résztve-
vővel, amelybe a 16 év alatti kiskorúakat 
nem számolják bele. A létszámot nem 
korlátozzák, ha a szervező garantálja, 
hogy a rendezvényen kizárólag beoltottak 
vesznek részt.  A szabadtéri kulturális ren-
dezvényeken továbbra is csak védettséggel 
rendelkező – beoltott, tesztelt vagy a be-
tegségen átesett – nézők lehetnek jelen, 

de az eddigi ötszázról ezerre növelik az 
engedélyezett létszámot. Florin Cîțu mi-
niszterelnök hozzátette: megteremtették a 
jogi lehetőségét annak, hogy egy-egy ren-
dezvényen ezernél többen (legfeljebb ötez-
ren) legyenek jelen, amennyiben kizárólag 
beoltottak vesznek részt. Emellett vissza-
térhetnek a védettséggel rendelkező nézők 
a fedett pályás sportesemények lelátóira 
is, de a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát 
foglalhatják el. Újdonság, hogy az arénák 
bejáratánál oltópontokat állítanak fel, és 
azok is bemehetnek, akik közvetlenül az 
esemény előtt oltatják be magukat.

 A színházi előadásokon, egyéb zárt 
térben tartott rendezvényeken, valamint 
a vendéglőkben a terem befogadóképes-
ségének 70 százalékára emelik (az eddigi 
50-ről) az elfoglalható helyek engedélye-
zett maximális számát. Ezt a korlátozást 
is át lehet lépni, ha valamennyi jelen 
lévő be van oltva. A klubok, diszkók és 
játéktermek is ismét kinyithatnak, de 
csak a beoltottak számára, 50 százalé-
kos kapacitással, és éjfélig tarthatnak 
nyitva. A létszám itt is lehet nagyobb, ha 
mindenki beoltott.

Kinyithatnak a strandok és wellnessköz-
pontok beltéri medencéi is 70 százalékos 
kapacitással, és 70 százalékra emelik a 
konditermek befogadóképességét is. A bel-
téri játszóházak 50 százalékos kapacitással 
nyithatnak újra, de a gyerekek kísérőinek 
vagy oltási igazolással kell rendelkezniük, 
vagy olyan dokumentummal, amely iga-
zolja, hogy kevesebb mint 90 napja átestek 
a koronavírus-fertőzésen. A konferenciák 
résztvevőinek számát száz főre növelték, 
ám ha mindenki beoltott, az eseménynek 
otthont adó terem kapacitása százszázalé-
kosan kihasználható.

Az iskolákban tarthatnak szabadtéri év-
záró ünnepségeket, amelyeken a szülők 
csak akkor vehetnek részt, ha oltási igazo-
lást vagy negatív koronavírustesztet mu-
tatnak fel, vagy ha igazolni tudják, hogy 
átestek a fertőzésen.

 Ezentúl azok a Romániába a turisztikai 
céllal érkező külföldiek is karanténmen-
tesen beléphetnek, akik igazolják, hogy 
átestek a betegségen, és a koronavírus-fer-
tőzés kimutatásától legalább 14, de nem 
több mint 90 nap telt el. 

Külföld-Belföld2021. május 31.
hétfő6

 » RÖVIDEN

PNL-elnök lenne Cîțu
Megpályázza a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnöki tisztségét Florin Cîțu minisz-
terelnök. A politikus ezt tegnap a párt 
országos tanácsának ülése előtt jelentette 
be, amivel hivatalosan is szembekerült 
Ludovic Orban jelenlegi pártelnökkel, 
aki már korábban közölte, hogy a PNL 
élén akar maradni, és 2024-ben megpá-
lyázná az államfői tisztséget is. A tavaly 
decemberi parlamenti választások 
nyomán alakult jobbközép koalíci-
ós kormányt vezető Cîțu a 2024-ben 
esedékes összes választás megnyerését 
ígérte párttársainak, és legalább nyol-
céves kormányzást helyezett kilátásba, 
ha megválasztják. „Együtt liberálissá 
tesszük Romániát” – zárta bejelentését 
a kormányfő. A PNL országos tanácsa 
szeptember 25-re hívta össze a párt tiszt-
újító kongresszusát.

Figyelmezteti a miniszter 
az egészségügyi dolgozókat
Elfogadhatatlannak nevezte Ioana 
Mihăilă egészségügyi miniszter, hogy 
az egészségügyi dolgozók egy része 
ódzkodjon a koronavírus elleni oltástól. 
Közölte, az egészségügyi dolgozókat az-
zal is ösztönzik az oltás felvételére, hogy 
az eddig koronavírusos betegeket kezelő 
kórházi osztályok ismételt megnyitása 
más betegek előtt is csak akkor legyen 
lehetséges, ha a személyzet legalább 70 
százaléka beoltott. Emellett az oltatla-
noknak teljes védőfelszerelést kell adott 
esetben viselniük, ami nyáron nem a 
legkellemesebb.

Vörös besorolást kapott Nagy-Britannia
Elfogadta szombaton az országos 
járványügyi operatív törzs (CNSU) azt a 
határozatot, amely szerint vörös besoro-
lást kap Nagy-Britannia. Az intézkedést az 
indokolta, hogy jelentősen megnőtt az or-
szágban a koronavírus elsőként Indiában 
kimutatott, B.1.617.2 jelzésű variánsa által 
okozott megbetegedések száma. Ugyan-
akkor a harmadik országból Romániába 
érkező külföldi állampolgároknak 14 nap-
ra karanténba kell vonulniuk, függetlenül 
attól, hogy milyen besorolású térségből 
jönnek. Ez alól kivételt képeznek – 
többek között – a beoltottak, az elmúlt 
90 napban a betegségen bizonyítottan 
átesett személyek, a 3 évesnél kisebb 
gyerekek, valamint azok a 3 és 16 év 
közötti gyerekek, akik fel tudják mutatni 
egy, indulás előtt legtöbb 72 órával vég-
zett PCR-teszt negatív eredményét. Egy 
másik intézkedés szerint mentesülnek 
a karanténkötelezettség alól a korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizált betegek 
azon kontaktszemélyei, akik a fertőzöttel 
való kontaktust megelőző 90 napban 
bizonyíthatóan átestek a betegségen.

Brüsszelben oltás- és korlátozásellenes
tüntetéseket tartottak
Két tüntetés is volt szombaton Brüsz-
szelben a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozó intézkedések és 
a vakcináció ellen. Szombat délután 
csaknem ezren tüntettek az Európai 
Bizottság főépülete előtt. A demonstráció 
a belga főváros mellett fekvő parkerdő-
ben kezdődött, a résztvevők nem viseltek 
maszkot és az egészségügyi előírásokat 
is fi gyelmen kívül hagyták. A rendőrség 
szögesdróttal zárta le a bizottság épülete 
előtti Schuman teret. A tömeg négy óra 
elteltével feloszlott, rendzavarás nem 
történt. Hét óra környékén egy másik 
csoport Brüsszel egyik legnagyobb 
parkjában, a Parc Cinquantenaire-ben 
gyülekezett, ahol kisebb összecsapások 
is voltak a hatóságokkal.

ARAFAT: NEM DISZKRIMINÁCIÓ, HOGY AZ OLTOTTAK KEDVEZMÉNYEKBEN RÉSZESÜLNEK

Holnaptól még szabadabb az élet

Bővül az olthatók köre. A Pfi zer vakcináját immár serdülők is megkaphatják
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A 12–15 éves fi atalok is olthatók a Pfi zer-vakcinával

Kétszáz alatt az új fertőzöttek száma

Bár csak feleannyi tesztet végeztek szombaton, mint hét közben szokás, az adatok 
továbbra is a koronavírus-járvány visszaszorulását jelzik: 16 973 tesztből csupán 
158 lett pozitív, ami 0,93 százalékos arány. Szombaton 265, pénteken 321 új fertő-
zöttet találtak. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 077 584. A gyógyultak száma 634 
fővel 1 039 173-ra nőtt. A kór szövődményeiben újabb 29 fertőzött hunyt el – közülük 
28-an krónikus betegek voltak, ráadásul a halálesetek között tavalyiak is vannak, 
amelyeket csak most jelentettek –, ezzel az elhunytak száma 30 276. A kórházakban 
3272 fertőzöttet ápoltak, közülük 443-at intenzív osztályon. Az aktív esetek száma 
8135-re csökkent – ez a szám múlt vasárnap még 12 714 volt.




