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Embertelen körülmények között
dolgoztak romániai vendégmunkások
A holland munkafelügyeleti és idegen-
rendészeti hatóságok embertelen körül-
mények között élő vendégmunkásokat 
találtak egy vizsgálat során egy Linne 
település közelében fekvő farmon – írta 
szerdán az NlTimes holland hírpor-
tál. Az 50, főként Romániából érkező 
vendégmunkást a farmon található 
omladozó épület hátsó barakkjában 
szállásolták el. A hírportál szerint a 
szellőzetlen alvóhelységek ablakain 
rácsok voltak, több embert zsúfoltak 
be egy szobába rossz higiénés viszo-
nyok közé, és az épületből hiányoztak 
a tűzbiztonsági felszerelések is. A 
település polgármestere szerint a ven-
dégmunkásokat megalázó körülmé-
nyek közé kényszerítettek, és többeket 
közülük megfélemlített és fi zikailag 
bántalmazott a munkát irányító üzem-
vezető. Az önkormányzat feltételes 
pénzbírságot szabott ki a farm tulaj-
donosára, és felszólította, hogy két 
napon belül költöztesse át a munkáso-
kat jobb minőségű szálláshelyekre. Az 
önkormányzat szóvivője azt mondta, 
hogy nem tudják, jelenleg hol vannak 
a munkások elszállásolva, de vélhető-
leg már biztonságban vannak.

Magyar iszlamista terroristát
vettek őrizetbe
Terrorcselekmény előkészülete miatt 
vettek őrizetbe egy magát iszlamis-
tának valló magyar férfi t – közölte 
tegnap Budapesten a fővárosi fő-
ügyészség. A közlemény szerint a 
Fővárosi Nyomozó Ügyészség a keddi 
napon végrehajtott akció eredménye-
ként gyanúsítottként hallgatott ki, 
majd őrizetbe vett egy 21 éves férfi t, 
aki a megalapozott gyanú szerint, 
Európa lakosságának megfélemlítését 
célzó terrorcselekmények elkövetésére 
készült Magyarország területén. A Ter-
rorelhárítási Központ jelzése alapján 
indult ügyben a Fővárosi Nyomozó 
Ügyészség az akciót a TEK közremű-
ködésével hajtotta végre. A Fővárosi 
Nyomozó Ügyészség a lakosság meg-
félemlítése céljából, előre kitervelten, 
aljas indokból és célból, több ember 
sérelmére, több ember életét veszé-
lyeztetve elkövetett emberölés bűn-
tettével, valamint robbanóanyaggal 
visszaélés bűntettével megvalósított 
terrorcselekmény előkészületének 
megalapozott gyanúja miatt állította 
elő a férfi t.
 
Cîţu: három nagy ágazatot
fejlesztenek a helyreállítási alapból
Az országos helyreállítási terv (PNRR) 
nagyon fontos projekt Románia 
számára, az ennek keretében lehív-
ható pénzekből három nagy és fontos 
szektort tudnak majd jelentős össze-
gekkel fi nanszírozni: a közlekedést 
6,7 milliárd euróval, az oktatást 3,6 
milliárd euróval és az egészségügyet 
2,4 milliárd euróval –  jelentette ki 
tegnap Florin Cîţu kormányfő.
„Most már minden állampolgár 
által tanulmányozható az országos 
helyreállítási terv. A PNRR-t hétfőn 
benyújtottuk az Európai Bizottságnak, 
és most be is mutatjuk részletesen a 
nyilvánosságnak” –  mondta a minisz-
terelnök a Victoria-palotában. 29,2 
milliárd euróról van szó, amelyből 
megközelítőleg 450 kilométernyi autó-
pályát, több száz iskolát és bölcsődét 
terveznek építeni, több tucat kórház-
épületet pedig felújítani vagy építeni 
– mutatott rá Cîţu.

Négyszáz alatt az intenzív osztályon kezeltek száma

Továbbra is kedvezőek a koronavírus-járvány alakulásával kapcsolatos adatok: a 
tegnapi számok szerint 16 745 tesztből 164 lett pozitív – az alacsony tesztszám min-
den bizonnyal a keddi szabadnapnak tudható be –, ami 0,97 százalékos arány. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 078 142. A gyógyultak száma 342 fővel 1 040 869-
re nőtt. A kór szövődményeiben 62-en haltak meg – a halálesetek közül 26 azon-

ban nem az előző 24 órában következett be, hanem az előző négy hónapban, csak 
utólag erősítették meg, hogy a koronavírushoz köthetők. Az elhunytak közül 59-en 
krónikus betegek voltak. Az elhalálozások száma ezzel 30 415-re nőtt. A kórházak-
ban 2089 fertőzöttet kezeltek, közülük 391-et intenzív osztályon. Az aktív esetek 
száma 6858-ra csökkent – ez a szám múlt szerdán még 10 539 volt.

Saját torkát akarta elvágni egy őrizetbe vett ellenzéki aktivista

Megkísérelte elvágni a saját torkát egy tavalyi tüntetésen őrizetbe vett ellenzéki aktivista 
kedden egy minszki bíróságon, miután azt mondták neki, hogy üldözni fogják a család-
ját és a szomszédait, ha nem vallja magát bűnösnek – jelentette a fehérorosz média. A 
Radio Szvaboda (Szabad Európa Rádió) honlapjára olyan videófelvétel került fel, amelyen 
a vádlott, Szcjapan Latipau egy padon fekszik a tárgyalóteremben a vádlottak számára 
fenntartott elkerített részben, rendőrök veszik körül, és az emberek sikoltoznak. Egy másik 
videó azt mutatta, amint Latipaut kivitték a kívül várakozó mentőhöz, az ingén feltehetően 
vérfoltok voltak. „Szcjapan Latipau fehérorosz aktivista, politikai fogoly ma elvágta a torkát 
a tárgyalóteremben” – közölte Twitter-oldalán Szvjatlana Cihanouszkaja, a fehérorosz el-
lenzék száműzetésben élő volt elnökjelöltje. Ez a fehéroroszországi állami terror, megtorlá-
sok, kínzások eredménye. Azonnal be kell ezeket szüntetni” – írta az ellenzéki vezető.

VIDÉKRE TENNÉK ÁT AZ OLTÁSI KAMPÁNY SÚLYPONTJÁT A ROMÁNIAI HATÓSÁGOK

Aggasztóan kicsi oltási hajlandóság
Tegnaptól már a 12–15 éves korosz-
tály tagjainak koronavírus elleni 
oltása is elkezdődött, az oltási kam-
pány koordinátora, Valeriu Gheorg-
hiţă szerint a serdülők körében van 
igény az oltás iránt.
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M iközben tegnap elkezdődött a 
12-15 éves korosztály beoltása is 
a Pfi zer–BioNTech amerikai–né-

met gyógyszergyártó vakcinájával, a buka-
resti hatóságok azon igyekeznek, hogyan 
lehetne növelni a lakosság oltási hajlan-
dóságát.

Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora egy, kizárólag gyerekek be-
oltására kialakított bukaresti mobil oltó-
pont avatásán tegnap arról beszélt: már 
az oltópontok tegnapi megnyitásakor az 
ország számos pontján jelentkeztek gyere-
kek az oltás felvételére. Leszögezte: a ha-
tóságok továbbra is arra törekednek, hogy 
növeljék azok számát, akik kérik az oltást, 
ennek érdekében kommunikációs és tájé-
koztatási kampányt folytatnak. Közölte, az 
eddigiekhez képest a fő különbségét az je-
lenti majd, ahogy a helyi önkormányzatok 
részt vesznek majd az oltási kampányban, 
az eddigi adatok ugyanis azt jelzik, hogy 
azokon a településeken magasabb az át-
oltottság az országos átlagnál, ahol a helyi 
hatóságok, különösen pedig a polgármes-

ter személyesen is belefolyt a kampányba. 
Leszögezte: az önkormányzatok feladata 
az, hogy lehetővé tegyék, hogy az embe-
rek hozzájussanak az oltáshoz. Ezt előse-
gítendő mobil oltócsoportok járják majd a 
falvakat, hogy a lehető legközelebb vigyék 
az emberekhez a vakcinát.

Az általános helyzet kapcsán kifejtette, 
eddig mintegy 4,3 millióan kaptak lega-
lább egy oltást, míg több mint 3,5 millióan 
már mindkét adagot megkapták. Ez több 
mint 25 százalékos átoltottságot jelent. 
Hozzátette: a járványhelyzet kedvező, ezt 
azonban akkor lehet megőrizni, ha minél 
többen beoltatják magukat. Kifejtette, a 

járványhelyzet folyamatosan javul, és fo-
kozatosan visszatér a normalitás. Ugyan-
akkor ősszel ismét várható az esetszámok 
növekedése, de a cél az, hogy ez ne le-
gyen magas, és ne teljenek meg ismét az 
intenzív osztályok. Azt is elmondta, hogy 
a településeken a tisztiorvosi szolgálatok 
szabad kezet kaptak arra, hogy akár az 
iskolákban is oltópontokat alakítsanak ki, 
ahol erre lehetőség van

Eközben Ioana Mihăilă egészségügyi mi-
niszter arról beszélt: aggasztó mértékben 
csökkent az oltási hajlandóság, miután 
azok, akik mindenképpen meg akarták 
kapni a vakcinát, már beoltatták magu-
kat. Megjegyezte, ezért most főleg vidéken 
folytatódik az oltási kampány a városi oltó-
pontok személyzetének átcsoportosításá-
val, hogy azokhoz is közvetlenül eljusson 
a vakcina, akik eddig azért nem oltatták be 
magukat, mert messze volt tőlük a legkö-
zelebbi oltópont.  A tárcavezető kiemelte, 
az oltáshoz való hozzáférés szinte sehol 
nem jelent már problémát az országban, 
legfeljebb azokon az elszigetelt vidéki te-
lepüléseken, ahol a háziorvosi rendelőn 
keresztül lenne a leginkább hozzáférhető 
a vakcina, de az orvos nem csatlakozott 
az oltási kampányhoz.

Népszerűsítenék a vakcinát. Gheorghiţă (balra) gyerekeknek szánt oltópontot avatott
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Fehéroroszország ideiglenesen megtil-
totta állampolgárainak, hogy elhagyják 

az országot –  jelentette kedden a BBC brit 
közszolgálati média, a fehérorosz álla-
mi határbizottság Telegram-csatornájára 
feltett közlemény alapján. A rendelkezés 
számos, külföldi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező fehérorosz állampolgárt érint. A 
szigorítás alól csak a hivatalos úton tartózko-
dó közszolgálati alkalmazottak és az állami 
közlekedési vállalatok munkatársai képez-
nek kivételt. A határbizottság arról számolt 
be, hogy számos kérvény érkezett be hozzá-
juk olyanoktól, akik el akarták hagyni az or-
szágot, mert tartózkodási engedélyt kaptak 
külföldi országoktól. Azonban jelenleg csak 
állandó külföldi tartózkodási engedély bir-
tokában lehet elhagyni az országot, az ide-
iglenes dokumentum ehhez nem elég –  tette 
hozzá a hatóság, a koronavírus-járvánnyal 
indokolva döntését. Az új utazási korláto-
zások a külföldiekre is vonatkoznak, akik 
csak tíznapos karantént követően távozhat-
nak az országból. A határbizottság azt kö-
vetően döntött a kiutazási tilalomról, hogy 

nemzetközi felzúdulást váltott ki a Ryanair 
ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó já-
ratának földre kényszerítése Minszkben. A 
fehérorosz hatóságok bombafenyegetéssel 
indokolták a lépést. A gép földre kényszerí-
tését követően őrizetbe vették a rajta utazó 
Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki 
újságíró-aktivistát és orosz barátnőjét. Fe-
héroroszországot számos ellenzéki elhagyta 
a tavalyi vitatott elnökválasztás óta. Szvjat-
lana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt és 

csapata például Litvániában keresett mene-
déket, Prataszevics hasonlóan, de Lengyel-
országba is sokan emigráltak a fehérorosz 
ellenzék köréből. Cihanouszkaja külpolitikai 
tanácsadója, Valerij Kovalevszkij a Twitteren 
ítélte el a hatóságok döntését. A tanácsadó 
szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz 
elnök súlyosan korlátozta az állampolgárok 
szabad mozgáshoz való jogát, azt állítva, 
hogy a külföldi tartózkodási engedély nem 
elég Fehéroroszország elhagyásához.

Ideiglenesen „bezárták” a fehérorosz polgárokat




