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H I R D E T É S

MÁTÓL LETÖLTHETŐ AZ UNIÓS DIGITÁLIS VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

Előny az oltottaknál
Mától Romániában is kivált-
ható a közös, európai uniós 
digitális védettségi igazol-
vány. Ez megkönnyíti az 
utazást az EU tagállamaiba 
az uniós polgárok számára, 
hiszen valamennyi tagállam 
elfogadja, így a segítségével 
elkerülhető a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt 
karantén. Az igazolványt ol-
tottak, a fertőzésen átesettek 
és teszteltek igényelhetik.

 » BALOGH LEVENTE

A beoltottak használhatják 
ki a legkedvezőbb fel-
tételek mellett a mától 

hatályba lépő közös európai 
uniós védettségi igazolványt, 
amellyel az EU-n belüli utazá-
sok során elkerülhető a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások egy része – jelen-
tette be Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter. A tárcave-
zető erről kedden este beszélt, 
miután a kormány elfogadta az 
igazolvány kiváltását és hasz-
nálatát szabályozó rendeletet. 

Eszerint a https://certifi cat-co-
vid.gov.ro honlapról letölthető 
igazolványt azok igényelhetik, 
akik megkapták a koronavírus 
elleni oltást, igazoltan átestek 
a fertőzésen, vagy teszttel bizo-
nyítják, hogy nem fertőzöttek. 
Az oltottaknak és a betegségen 
igazoltan átesetteknek a terve-
zett felhasználás előtt legalább 
öt nappal kell igényelniük a do-
kumentumot, míg a teszteltek-
nek a teszt jellegétől függően 12 
vagy 24 órával.

A dokumentum érvényessége 
nem korlátlan: a leghosszabb 
ideig az oltottak használhatják. 
Esetükben az érvényesség egy 
évig tart, vagyis 2022. július else-
jén jár le. A fertőzésen átesettek 
az első pozitív teszttől számítva 
180 napig használhatják, míg 

az antigéntesztek esetében 12, a 
PCR-tesztekében pedig 72 órás 
az érvényessége. Akinek nincs 
internethozzáférése, az a házior-
vosnál vagy a megyei tisztiorvosi 
szolgálatnál (DSP) is igényelheti 
a dokumentumot.

Az egészségügyi tárca veze-
tője azt is közölte, az STS ki-
fejlesztette az igazolványokon 
szereplő QR-kód leolvasására 
szolgáló rendszert is, és ameny-
nyiben bizonyos szakmai körök, 
szolgáltatók kérik, kidolgozzák 
az igazolvány belföldi haszná-
latára vonatkozó szabályozást 
is. Florin Cîţu miniszterelnök 
ennek kapcsán kifejtette: példá-
ul a csak oltottak részvételével 
megtartott koncerteken lehet 
majd igazolni a védettséget ez-
zel az igazolvánnyal.

A weboldalt kifejlesztő Külön-
leges Távközlési Szolgálat (STS) 
tegnap közölte: az igénylések 
számának függvényében az 
igazolvány létrehozása néhány 
másodperces időtartamtól egy 
óráig terjedhet. A dokumentum 
megszerzéséhez először egy ér-
vényes e-mail-címet kell megad-
ni, erre küldi el a rendszer azt a 
linket, amelyre rákattintva el-
jutunk arra a felületre, amelyen 
létrehozhatjuk az igazolványt. A 
folyamatot az Új igazolvány (Cer-
tifi cat nou) feliratú zöld gombra 
kattintva indíthatjuk el, majd a 
személyi szám és egyéb, a rend-
szer által kért személyi adatok 
megadása nyomán igényelhet-
jük a dokumentum létrehozását.

Ioana Mihăilă egyébként fi -
gyelmeztetett: nagy az esélye 

annak, hogy számos más or-
szághoz hasonlóan Romániá-
ban is a koronavírus deltának 
nevezett, sokkal fertőzőbb és a 
gyerekek körében is gyorsabban 
terjedő indiai változata váljon 
dominánssá. Ennek kapcsán 
Raed Arafat katasztrófavédele-
mért felelős belügyi államtitkár 
fi gyelmeztetett: az új változat el-
terjedése megakadályozásának 
egyetlen módja, ha minél többen 
beoltatják magukat.

Ezen az állásponton van az 
oltási kampány koordinátora, 
Valeriu Gheorghiță is, aki sze-
rint a nyári, meleg időszakot ki 
kell használni arra, hogy minél 
többen megkaphassák az oltást, 
hogy a járvány terjedésének ked-
vező hidegebb időszakban már 
védettek legyenek.

Răzvan Cherecheș közegész-
ségügyi szakértő, korábbi kor-
mányzati tanácsadó leszö-
gezte: az egyetlen védekezési 
mód a delta variáns ellen az 
oltás. Kifejtette: Romániában 
augusztusban indulhat növe-
kedésnek a járvány negyedik 
hulláma. Felhívta a fi gyelmet: 
Izraelben, ahol több mint 60 
százalékos a lakosság átoltott-
sága, hiába nőtt meg ismét a 
fertőzöttek száma a delta vari-
áns miatt, a kórházban kezel-
tek és a betegségben elhunytak 
száma nem nőtt, a fertőzöttek 
csak enyhe tüneteket produ-
kálnak. Ennek nyomán fi gyel-
meztetett: a negyedik hullám-
ban azokat fenyegeti a súlyos 
lefolyású fertőzés, akik nem 
oltatták be magukat.

 » B. L.

Az 1941-ben Jászvásáron (Iaşi) 
végrehajtott zsidóellenes pog-

rom sötét folt Románia történel-
mén, a múlttal pedig szembe kell 
nézni – jelentette ki tegnap Florin 
Cîţu miniszterelnök a bukaresti 
parlamentben a két ház együttes 
ülésén, amelyet a moldvai nagy-
város zsidó közössége körében a 
román hatóságok által végrehajtott 
mészárlás 80. évfordulója alkal-
mából tartottak meg. 

A kormányfő rámutatott: ez volt 
a modern korban Románia terüle-
tén elkövetett zsidóellenes mészár-
lás. „Nemzetként nyíltan szembe 
kell néznünk azzal, hogy múltunk 
nem teljes egészében dicsőséges, 
hogy számos más európai ország-
hoz hasonlóan az akkori politikai 
és katonai hatalom birtokosai-
nak döntései a barbárság, a jogok 
felszámolása, elképzelhetetlen 
kínzások és a zsidó, roma és más 
kiszolgáltatott közösségek fi zikai 

megsemmisítését szolgáló barbár 
gépezetté változtatták az államot” 
– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ludovic Orban, a képviselőház 
és a kormány vezető erejét adó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnö-
ke arról beszélt: a jászvásári pog-
rom egy olyan történelem keserű 
leckéje, amely, bár egyre távolo-
dik, nem szabad megfeledkez-
nünk róla. Anca Dragu, a szenátus 
elnöke (USR-PLUS) leszögezte: a 
törvényhozás első ízben megtar-
tott emlékülése az ártatlan áldo-
zattá vált jászvásári zsidók előtti 
főhajtás.

1941 júniusában Ion Antonescu, 
Hitler szövetségese, a Szovjetuni-
óval frissen hadba lépett Románia 
akkori kondukátora parancsot 
adott arra, hogy Jászvásárt „tisz-
títsák meg” a zsidóktól, akik ak-
kor a moldovai város lakosságá-
nak több mint egyharmadát tették 
ki. A június 28-án kezdődött pog-
romnak több mint tizenhárom-
ezer zsidó áldozata volt. 

Cîţu: sötét folt a pogrom

 » RÖVIDEN

Cîţu: az ombudsman független, de nem lehet felelőtlen
A koalíción belül döntenek majd a további teendőkről annak nyomán, 
hogy az alkotmánybíróság kedden alkotmányellenesnek minősítette 
a parlament döntését, amellyel a kormánytöbbség leváltotta tisztségé-
ből Renate Weber ombudsmant – jelentette ki kedden este Florin Cîţu 
miniszterelnök. A kormányfő kifejtette: a döntés meghozatala előtt 
meg kívánják várni az ítélet indoklását. Hozzátette ugyanakkor: az ál-
lampolgári jogok biztosának hivatala a parlament alárendeltségében 
működik, és „független ugyan, de a függetlensége nem terjed ki arra, 
hogy felelőtlenül viselkedjen”.
 
Egyre gyorsabban terjed a járvány,
de alig vannak súlyos betegek Izraelben
Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány negyedik, indiai ere-
detű, delta nevű variánsa, de továbbra is alig vannak súlyos betegek 
Izraelben – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet 
szerdán. Kedden 293 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak 67 895 
teszt elvégzésével. Legutóbb április elején azonosítottak egyetlen 
napon közel 300 vírushordozó beteget. Az izraeli egészségügyi mi-
nisztérium már négy, erősen fertőzött települést tart számon, s a négy, 
közepesen fertőzött hely közé került Tel-Aviv is. Két további, gyengén 
fertőzött város mellett azonban Izrael 270 települése továbbra is  egy-
általán nem, vagy alig fertőzött. Továbbra sem nőtt a kórházi ellátást 
igénylő súlyos megbetegedések száma, a fertőzöttek egyre növekvő 
száma ellenére sem. Ezt a szakemberek az idősek és a veszélyeztetett 
csoportokba tartozók rendkívül magas átoltottságával magyarázzák, 
és remélik, hogy ez a helyzet változatlanul fennmarad. Az utóbbi na-
pokban átfogó reklámhadjárat indult a 12–15 éves korosztály beoltásá-
ra, melynek célja egyrészt a járvány feltartóztatása a lakosság védett 
részének növelésével, másrészt a július végén lejáró szavatosságú 1,4 
millió adag vakcina felhasználása.

Putyin: aggasztó az ukrán területek nyugati katonai birtokbavétele
Aggasztó, hogy a nyugati országok megkezdték Ukrajna területének 
katonai birtokbavételét – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök 
egy szerdai tévéadásban, a lakosság által feltett kérdésekre válaszolva. 
Putyin nehezményezte: a nyugati országok ahelyett, hogy méltányol-
ták volna, hogy aggályaikra reagálva leállíttatta az orosz hadgyakor-
latot az ukrán határ közelében, maguk „nyomultak” oda az orosz 
határhoz. Az orosz elnök azt mondta, hogy nincs oka találkozni ukrán 
hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel, aki szerinte külső irányí-
tás alá helyezte a hazáját. Úgy vélekedett, hogy az ukrán kulcskérdé-
sek nem Kijevben, hanem Berlinben és Washingtonban dőlnek el.

Könnyebb lesz az utazás. Az új védettségi igazolványt mától teszik hozzáférhetővé a román hatóságok

Továbbra is kevés a fertőzött

Alig több mint 50 új koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt 
a tegnapi adatok szerint: 14 951 PCR- és 11 723 antigéntesztből 
mindössze 52 lett pozitív, ami 0,19 százalékos arány. Az igazolt 
fertőzöttek száma 1 080 792, a gyógyultaké 1 045 351. A kór szö-
vődményeiben 24 óra alatt négyen haltak meg, és 177 korábban 
elhunyt személy esetében erősítették meg, hogy haláluk a koro-
navírus-fertőzéshez köthető. Az áldozatok közül 167-en krónikus 
betegek voltak. A kórházakban 450 fertőzöttet ápoltak, közülük 
73-at intenzív osztályon.




