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Az év végére kivonulnak Irakból
az amerikai csapatok
Megállapodás született Joe Biden ameri-
kai elnök és Musztafa al-Kádimi iraki kor-
mányfő hétfői washingtoni találkozóján 
az Egyesült Államok iraki harci küldeté-
sének hivatalos lezárásáról 2021 végén, 
több mint 18 évvel a katonai beavatkozás 
kezdetét követően. Biden mindazonáltal 
arról számolt be, hogy folytatódni fog 
az Egyesült Államok és Irak terrorizmus 
elleni együttműködése. Hangsúlyozta, 
az amerikai szerepvállalás Irakban a 
tanácsadás és a helyi biztonsági erők ki-
képzése felé fog eltolódni. Jelenleg 2500 
amerikai katona állomásozik Irakban. 
Fő feladatuk az Iszlám Állam terrorszer-
vezet maradványainak felszámolása. 
Szakemberek szerint az amerikai döntés 
nagyban nem fogja befolyásolni a viszo-
nyokat, hiszen az Egyesült Államok már 
így is az iraki biztonsági erők kiképzé-
sére helyezi a hangsúlyt. Egyelőre nem 
világos, mekkora létszámú amerikai kon-
tingens marad Irakban. Biden közölte azt 
is, hogy Washington hamarosan félmillió 
dózis koronavírus-vakcinát fog küldeni 
Irakba a COVAX-programban. Hozzátet-
te, hogy országa Egyesült Államok 5,2 
millió dollárral járul hozzá az októberi 
iraki választásokat felügyelni hivatott 
ENSZ-misszióhoz.
 
Robbanás egy német vegyipari gyárban
Robbanás történt tegnap a nyugat-né-
metországi Leverkusenben egy vegyipari 
gyárban, a helyi katasztrófavédelem 
rendkívül veszélyesnek minősítette a 
történteket. A robbanásban legalább egy 
ember meghalt, legalább 16-an megsé-
rültek, négyen eltűntek. A környéket egy 
nagy fekete füstfelhő lepte el. A hatósá-
gok kérték a lakosokat, hogy maradjanak 
otthon, és tartsák zárva az ablakokat és 
az ajtókat. A Kölntől mintegy 20 kilo-
méterre északra, a Rajna partján fekvő 
Leverkusenben található Chempark 
telephely üzemeltetői közölték, hogy a 
robbanás oka tisztázatlan. A robbanás 
a Buerrig negyedben történt a vegyipari 
park egyik szemétégető üzemében.
 
A magyar és a román helyreállítási
terv jóváhagyása is késik
Az Európai Bizottság hét uniós tagál-
lam, köztük Románia és Magyarország 
esetében hosszabbítja meg a korona-
vírus-járvány okozta gazdasági károk 
utáni talpra állás fi nanszírozását segítő 
helyreállítási tervről szóló tárgyalások 
határidejét – közölte Veerle Nuyts, az 
EB illetékes szóvivője tegnap. A szóvivő 
kérdésre adott tájékoztatása szerint Len-
gyelország, Svédország, Málta, Románia, 
Finnország és Észtország kérte a nemzeti 
helyreállítási tervükről szóló tárgyalások 
meghosszabbítását további két hónap-
pal.  Emlékeztetett arra: a Magyarország 
nemzeti helyreállítási tervéről tartott 
megbeszélések folytatódnak az EB és a 
magyar hatóságok tárgyalói között.

Népirtás tagadása: „sztrájkolnak”
a boszniai szerb politikusok
A boszniai szerb pártok és politikusok 
tegnap bejelentésük szerint a továbbiak-
ban nem vesznek részt a szövetségi tes-
tületek, így a kormány munkájában sem, 
ezzel akadályozandó a srebrenicai népir-
tás tagadását is büntető jogszabály életbe 
lépését. Valentin Inzko, a nemzetközi 
közösség távozó boszniai főképviselője a 
múlt pénteken hozott kötelező érvényű 
rendelkezése értelmében a srebrenicai 
népirtás, valamint más emberiesség 
elleni bűnök tagadása börtönbüntetéssel 
sújtható a jövőben.

ÚJABB LAZÍTÁS: TÖBBEN VEHETNEK RÉSZT AUGUSZTUSTÓL KONCERTEKEN, ESKÜVŐKÖN

Diszkók, klubok csak oltottaknak

Csak védettséggel. Elsejétől a klubokba és diszkókba csak oltottak léphetnek be

Szeptembertől jöhet a harmadik oltás

200 közelében az új esetek száma, egyre többen intenzív osztályon

A kétszázat közelítette a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma 
a tegnapi adatok szerint: 13 544 PCR- és 16 778 antigéntesztből 175 lett pozitív. Az iga-
zolt fertőzöttek száma ezzel 1 082 551, a gyógyultaké pedig 97 fővel 1 047 388-ra nőtt. 
A kór szövődményeiben 24 óra alatt ketten haltak meg, egy további esetben pedig 
megerősítést nyert, hogy a haláleset a koronavírus-fertőzéssel hozható összefüggés-
be. Az összes elhunyt idős, krónikus beteg volt. Az elhalálozások száma ezzel 34 273-
ra nőtt. A kórházakban 337 fertőzöttet ápoltak, közülük 43-at intenzív osztályon.

EU: a felnőttek 70 százaléka kapott már oltást

Megvalósult az Európai Unió azon célkitűzése, hogy az európai felnőtt lakosság 70 
százaléka július végéig megkapja a koronavírus elleni védőoltás legalább első adag-
ját – jelentette be az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben tegnap. „Ma elértük 
ezt a célt” – mondta Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy teljes védettséggel az 
európai felnőttek 57 százaléka rendelkezik.

Újabb, a korábbiakhoz képest 
kisebb mértékű lazításokat tervez 
augusztustól a koronavírus elleni 
védekezést irányító operatív törzs. A 
tervek szerint a települések fertőzé-
si rátájának függvényében akár 75 
ezres nagyrendezvényeket is lehet 
szervezni, de csakis védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők számára. 
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A koronavírus ellen oltott személyek a 
továbbiakban több előnyt élveznek 
majd az oltatlanokkal szemben, 

mind a tömegrendezvényeken, mind a 
családi eseményeken, mind a sportrendez-
vényeken, a bárokban, klubokban szerve-
zett eseményekre például csakis oltottak 
léphetnek be – ez derül ki a koronavírus 
elleni védekezésért felelős országos ope-
ratív törzs tegnap nyilvánosságra került 
tervezetéből, amely az augusztus elsejétől 
hatályba lépő lazításokat tartalmazza. A 
résztvevők engedélyezett számát ugyan-
akkor az egyes települések fertőzési rátája 
is befolyásolja. A dokumentum szerint im-
már két csoportba sorolják a településeket 
a fertőzöttségi ráta alapján: az egyikbe 
azok tartoznak, amelyekben a fertőzöttség 
alacsonyabb vagy egyenlő 2 főnél 1000 
főre vetítve az előző 14 napban, a másikba 
azok, amelyekben 2 és 3 között van. Előb-
biek esetében enyhébbek, utóbbiakéban 
szigorúbbak a feltételek.

Ennek fényében 2 és 3 közötti fertőzé-
si rátájú településen legfeljebb 2500 fő 
részvételével lehet kulturális rendezvényt 
– koncertet vagy színházi előadást – szer-
vezni szabadtéren, kötelező a maszkvise-
lés, és a résztvevőknek a védettségüket is 
igazolniuk kell. Így csakis oltottak lehet-
nek jelen – ha már eltelt 10 nap a második 
oltás felvétele óta -, illetve azok, akik 72 
óránál nem régebbi negatív PCR-, illetve 24 
óránál nem régebbi antigéntesztet tudnak 
felmutatni, valamint azok, akik igazolha-
tóan átestek a fertőzésen, és a gyógyulásuk 
óta nem telt el több 180 napnál. A 2-es vagy 
annál alacsonyabb fertőzési rátájú telepü-
léseken viszont már akár 75 ezer fős nagy-
rendezvényeket is lehet szervezni – a köve-
telmények ugyanazok, mint 2-es fölött.

Ha azonban csak oltottak számára szer-
veznek rendezvényt, a résztvevők száma 

meghaladhatja a 2500-at, függetlenül at-
tól, mekkora a fertőzési ráta.

Akár 400 fős esküvők is tarthatók
Hasonlóan alakul a családi rendezvények, 
esküvők, keresztelők szervezése is. 2 és 3 
ezrelék közötti fertőzési ráta fölött szabad-
téren 150, zárt térben 100 fő részvételével 
szervezhetők meg, reggel 5 és éjjel 2 óra 
között. Az engedélyezett legnagyobb lét-
számba nem számítanak bele a 16 évnél 
fi atalabb gyerekek. Ha viszont csak a vé-
dettség valamilyen formájával rendelkező 
vendégek – oltottak, teszteltek vagy a fer-
tőzésen átesettek – vannak a meghívottak 
között, akkor 2 ezrelék fölött beltéren 300, 
az alatt 400 fő lehet jelen. Mindkét esetben 
legalább 2 négyzetméternyi helyet kell biz-
tosítani a vendégek számára.

Sportesemények:
csak oltottakkal telt ház is lehet
A sportrendezvényeken is csak védettsé-
gi igazolvánnyal lehet részt venni, kötele-
ző az oltási igazolás, a negatív teszt vagy 

a betegségen való átesést igazoló irat be-
mutatása. 2 és 3 ezrelék közötti fertőzési 
ráta esetén a stadion vagy csarnok kapa-
citásának 50 százaléka használható ki, 2 
alatt 75, ha viszont csak oltottak vannak 
jelen, akkor százszázalékos kapacitással 
működhet. A nézők között az első két 
esetben legalább 1 méternyi távolságot 
kell biztosítani.

A tüntetéseken és egyéb tömegrendezvé-
nyeken 2 ezrelék fölött legfeljebb százan, 
alatta ötszázan vehetnek részt. Mindenki-
nek kötelező a maszk és a kézfertőtlenítő 
használata, valamint a távolságtartás. A 
klubok, bárok, diszkók és játéktermek reg-
gel 5 és éjjel 2 között tarthatnak nyitva, és 2 
ezrelék között 70, az alatt pedig 100 száza-
lékos kapacitással működhetnek. Ugyan-
akkor az itt tartott eseményeken való rész-
vétel feltétele, hogy az összes résztvevő 
oltott legyen.

Mindemellett arról is javaslat született, 
hogy 3-ról 6 évre emelik azt a korhatárt, 
amely alatt a külföldről hazatérő gyerekek 
számára nem kötelező a karantén.

Szeptembertől kezdhetik beadni a ko-
ronavírus elleni harmadik oltást azok-

nak, akik már megkapták az első két adagot 
– jelentette be tegnap Valeriu Gheor ghiţă, 
az oltási kampány koordinátora. Az egész-
ségügyi hatóságok azért döntöttek úgy, 
hogy várhatóan egy harmadik dózisra is 
szükség lesz a teljes védettséghez, mert 
őszre várható a járvány negyedik, sokkal 
fertőzőbb, indiai eredetű delta variánsa 

okozta hulláma. A koordinátor szerint a 
sorrend ugyanaz lesz, mint az oltási kam-
pány decemberi nyitányakor: az egész-
ségügyi személyzet, a 65 év felettiek és a 
nyilvántartott krónikus betegek kaphatják 
meg először a harmadik dózist. Gheor-
ghiţă leszögezte: nagyon valószínű, hogy 
szeptemberben meghozzák az erre vonat-
kozó döntést. A koordinátor azt is közölte: 
miután az Európai Gyógyszerügynökség 

július 23-án a Moderna vakcinájának al-
kalmazását is jóváhagyta a 12–17 éves kor-
osztály esetében, augusztus 2-ától Romá-
niában is elkezdik oltani ezt a korosztályt 
ezzel az oltóanyaggal is. A 18 év alattiak 
esetében ugyanakkor szülői beleegyezés 
is szükséges a vakcina felvételéhez. Mint 
ismert, eddig a Pfi zer vakcináját hagyták 
jóvá a 18 év alatti korosztály számára. A 
katonaorvos azt is közölte, az utóbbi nyolc 
hétben megötszöröződött a delta variáns 
okozta fertőzések száma. Hozzátette: csak 
kevés beoltott személy fertőződik meg. Az 
Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) 
közlése szerint eddig 127 esetben mutatták 
ki a delta variánst, vagyis még nincs szó 
közösségi terjedésről. Ezen variáns eddig 
öt ember halálát okozta az országban – 
mindannyian oltatlanok voltak. 
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