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Tüntetések a Covid-igazolás ellen
Ismét tízezrek tiltakoztak szombaton 
Franciaország-szerte a koronavírus-jár-
vány miatt bevezetett védettségi igazolás 
használata ellen. Ez volt az egymást 
követő hetedik hétvége, amikor a védett-
ségi igazolás használatát szabadságjogi 
okokból ellenzőkön kívül a védőoltást 
ellenzők, vírustagadók és olyan radikális 
pártok hívei is utcára vonultak, akik Em-
manuel Macron államfő személyét és po-
litikáját bírálják, de a részvétel az elmúlt 
három hétben már csökkenő tendenciát 
mutatott. A belügyminisztérium szerint 
a több mint kétszáz felvonuláson az 
ország különböző városaiban 160 ezren 
vettek részt, ebből Párizsban 14 500-an 
tiltakoztak négy külön csoportban. A 
koronavírussal szembeni védettséget 
igazoló dokumentumot (oltási igazolás 
vagy a 72 óránál nem régebbi negatív 
teszt) a jelenleg hatályos törvények 
szerint augusztus 9. óta és november 
15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven 
főt fogadó nyilvános helyeken, így a ven-
déglátóhelyeken, beleértve a teraszokat 
is, a vonatokat és a távolsági buszokat, 
a kórházakat, a bevásárlóközpontokat, 
valamint a kulturális intézményeket, 
mozikat, színházakat, koncerttermeket.

Orban bosszúhadjáratra készül
Alapvető fontosságúnak nevezte tegnap 
Ludovic Orban elnök a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) egységét, megjegyezve: nem 
tud megbocsátani azoknak, akik ártottak 
az alakulatnak. A politikus Călăraşi-ban 
elhangzott kortesbeszédében elmondta, 
támogatói közül többen is a szemére 
vetették: túlságosan elnéző az ellene „ás-
kálódó” liberálisokkal szemben. „A párt 
egységének megőrzéséhez néha logikát-
lan döntések szükségesek. Sok esetben 
odatartottam a másik orcámat is, amikor 
megütöttek. Ezt a keresztényi tanokból 
fakadó jó szokásomat megtartom, azzal 
az eltéréssel, hogy nem bocsátok meg 
azoknak, akik ártottak a PNL-nek” – han-
goztatta Orban, hozzátéve: a kormány 
teljesítménye több tényezőn múlik, de 
elsősorban a miniszterelnök személyén. 
A liberálisok szeptember 25-én tartják 
tisztújító kongresszusukat, amelyen Or-
ban kihívója Florin Cîţu kormányfő lesz.

KÉTES A DIÁKOKNAK ÍGÉRT INGYENMASZK – KÖTELEZŐ LESZ OLTÁS A KÖZSZFÉRÁBAN?

Összevissza beszélnek az illetékesek
Bár az oktatási miniszter ingyenes 
védőmaszkot ígért a diákoknak 
tanévkezdésre, a családok nem 
vehetik készpénznek, mivel ehhez 
törvénymódosításra is szükség lesz. 
Míg a kormányfő kötelezővé tenné az 
oltást vagy a tesztelést a közalkalma-
zottak egy része számára, az esetle-
ges korlátozások nem vonatkoznak 
majd a beoltottakra.
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K atasztrofális kommunikációt foly-
tatnak a kormányzati illetékesek a 
járványügyi szabályok módosítá-

sáról, az ezzel kapcsolatos intézkedések-
ről. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter 
(portrénkon) a hétvégén kijelentette, a 
román kormány erőfeszítéseket tesz, hogy 
tanévkezdéskor valamennyi iskola tudjon 
ingyenes egészségügyi maszkot biztosítani 
a diákok legalább „egy kiválasztott részé-
nek”. A tárcavezető szombaton elmondta, 
van raktáron egészségügyi maszk, amit 
ingyenesen megkaphatnak a tanintézmé-
nyek, de ehhez előbb törvénymódosításra 
van szükség. „Jelenleg ezekről a módosítá-
sokról folynak tárgyalások” – tette hozzá. 
„Nem tudom, van-e elegendő idő a masz-
kok szétosztásához szükséges törvényes 
keret kidolgozására, illetve arra, hogy 
tanévkezdésig eljussanak a maszkok az 
összes iskolához” – jelentette ki a tárcave-
zető. Az egészségügyi miniszter korábban 
bejelentette: az új tanévben csak az egész-
ségügyi maszkok viselete engedélyezett az 
iskolákban, a házilag gyártott, illetve tex-
tilből készült védőeszközöké nem. Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter csütörtökön 
még azt ígérte: a hatóságok gondoskod-
nak arról, hogy tanévkezdéskor elegendő 
mennyiségű ingyenes maszk álljon rendel-
kezésre az iskolákban a diákok számára. 
Eközben a miniszterelnök úgy nyilatko-

zott, még nyitott kérdés, hogyan zajlik 
majd az oktatás azokon a településeken, 
ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 6 
ezreléket. „Egyelőre annyit mondhatok, 
hogy minden lehetségest megteszek a 
gyerekek iskolai jelenléte érdekében. Le-
het, hogy egy-egy településen, tanintézet-
ben vagy osztályban át kell térni majd az 
online oktatásra, de én ragaszkodom ah-
hoz, hogy az új tanévben jelenléti oktatás 
legyen” – fejtette ki Florin Cîţu szombaton 
Botoşani-ban. Kijelentése azért is furcsa, 
mivel Klaus Iohannis államfő csütörtökön 
este – az oktatási, valamint az egészség-
ügyi miniszterrel a tanévkezdésről folyta-
tott egyeztetését követően – arról beszélt: 
szeptember 13-án a tanulók fi zikai jelen-
léte közepette nyitják meg kapuikat az 
iskolák, a diákok 6 ezrelékes fertőzöttségi 
ráta alatt az osztálytermekben tanulhat-
nak, e fölött online módszerrel folytató-
dik az oktatás. Holott korábban még azt 
fontolgatták a hatóságok, hogy a határ-
érték fölött hibrid formában folytatódjék 
a tanítás, ennek során a be nem oltott és 
a fertőzésen át nem esett diákok otthon, 
míg az oltottak és a fertőzésen a megelőző 
180 nap során átesettek fi zikai jelenléttel 
tanulhatnának tovább.  Az egészségügyi 
tárcavezető is azt mondta a hétvégén: 
arra törekszenek, hogy az iskolák „csak 
végső esetben zárjanak be”.

A miniszterelnök egyébként kötelező-
vé tenné az állampolgárokkal érintkező 
közalkalmazottak beoltását vagy rend-
szeres tesztelését. Florin Cîţu szombaton 
személyes véleményének hangot adva kö-
zölte, nemcsak az egészségügyi dolgozók, 
hanem a pedagógusok, illetve a belügy-
minisztérium és a védelmi minisztérium 
számára is kötelezővé kellene tenni a ko-
ronavírus elleni oltást vagy a rendszeres 
tesztelésüket. Hozzátette, ezt az intézke-
dést javasolni fogja a kormánypártoknak, 
és majd kiderül, a szakemberek vélemé-
nyének függvényében milyen formában 
fogadja el a koalíció a javaslatot. Eközben 
az egészségügyi miniszter előrebocsátotta: 
ha súlyosbodik a járványhelyzet, és a ha-
tóságok kénytelenek lesznek újabb korlá-
tozásokat bevezetni – például a polgárok 
szabad mozgását illetően –, ezek nem 
fogják érinteni a koronavírus ellen beoltott 
személyeket. Ioana Mihăilă úgy vélte: az 
államnak nem kellene ingyenes korona-
vírustesztet biztosítania azoknak, akiknek 
módjukban áll ingyen beoltatni magukat; 
szerinte az oltást megtagadó személyek ve-
szélyeztetik a velük érintkezők egészségét.
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A kabuli repülőtér gyors átadására ké-
szülnek az Afganisztánban két hete ha-

talomra került tálibok és a távozó amerikai 
erők – mondta a Reutersnak tegnap egy tálib 
tisztségviselő. „Arra várunk, hogy az ameri-
kaiak végső beleegyezésüket adják a kabuli 
repülőtér teljes ellenőrzésének átvételéhez” 
– mondta a tálib illetékes, neve elhallgatá-
sának feltételével. Sajtójelentések szerint 
Joe Biden elnök arra készül, hogy augusztus 
31-i, holnapi határidővel hazarendelje Ka-
bulból az amerikai diplomáciai képviselet 
minden tagját, beleértve Ross Wilsont, a 
nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét is. John 
Kirby, a Pentagon szóvivője közölte: megkez-
dődött az amerikai katonák kivonása a kabu-
li repülőtérről is, ahol az elmúlt két hétben 
feszített tempóban folyt a nyugati országok 
diplomatáinak, állampolgárainak és afgán 
segítőiknek a kimenekítése. Az elmúlt két 
napban Nagy-Britannia, Franciaország és 
Olaszország is lezárta evakuációs műveleteit 
az amerikai kivonulás miatt keletkezett biz-
tonsági vákuumra hivatkozva. Egy nyugati 
biztonsági illetékes a Reuters hírügynökség-
gel tegnap közölte, valamivel több mint ezer 

civil vár még arra, hogy légi úton kimenekít-
sék Afganisztánból, miközben az amerikai 
erők evakuációs művelete a végső szakaszá-
ba lépett. A tisztségviselő azt mondta, a re-
pülőtér kapuinál korábban gyülekező tömeg 
megfogyatkozott a fi gyelmeztetés után, hogy 
a reptérnél elkövetett csütörtöki robbantásos 
merényletet követően szélsőségesek további 
támadásaira kell számítani. Egy amerikai il-
letékes szerint kevesebb mint négyezer ame-
rikai katona van még a repülőtéren, míg ko-
rábban, az evakuációs művelet tetőpontján 
még 5800 volt a létszámuk.

Közben az amerikai hadsereg szombati 
közlése szerint visszavágott az Iszlám Állam-
nak, légitámadásban megölve a terrorszer-
vezet egyik tagját Afganisztánban, kevesebb 
mint 48 órával a kabuli repülőtérnél elköve-
tett, a szervezet által vállalt robbantás után. 
A hadsereg közel-keleti és közép-ázsiai mű-
veleteit irányító parancsnokság (Centcom) 
közlése szerint az amerikai erők halálos drón-
csapást mértek a kelet-afganisztáni Nangar-
har tartományban az Iszlám Állam egyik 
tagjára, aki vélhetően részt vett az amerikai 
erők ellen Kabulban elkövetett támadások 
tervezésében. A legfrissebb jelentések alap-
ján százhetvenre emelkedett a csütörtökön 

a kabuli nemzetközi repülőtéren elkövetett 
robbantásos merénylet halálos áldozatainak 
a száma, a sebesülteké pedig elérte a kétszá-
zat. A 170 halálos áldozatba nem számolták 
bele az afgán egészségügyi tisztviselők a 13 
amerikai halottat és a 15 amerikai sebesültet. 
A terrorcselekmény elkövetőjeként az Iszlám 

Állam nevű terrorszervezet jelentkezett. Teg-
nap rakétatámadás történt a kabuli reptértől 
mintegy öt kilométerre, az amerikaiak által 
végrehajtott támadásnak egy öngyilkos me-
rénylő volt a célpontja, aki a légi kikötő felé 
tartott. A legfrissebb hírek szerint egy gyerek 
vesztette életét a detonáció során.

Végső szakaszába lépett az amerikaiak kimenekítési művelete Kabulban
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Felfelé ível a negyedik hullám

A tegnapi jelentés szerint 868 új koro-
navírusos megbetegedést igazoltak Ro-
mániában (30 964 teszt eredményének 
feldolgozása nyomán), miközben szom-
baton már ezer fölé emelkedett a napi új 
fertőzöttek száma, amire legutóbb május 
11-én volt példa. A mostani adatokból azt 
lehet leszűrni, hogy a negyedik hullám 
felívelő ágában van a járvány. Az elmúlt 
24 órában 19-en vesztették életüket a 
járvány következtében, míg az elmúlt két 
hétben átlagosan napi tizenegy ember 
életét követelte a fertőzés. Kórházakban 
jelenleg 1938 beteget ápolnak, közülük 
269-et intenzív osztályon. További 6567 
fertőzött otthon, 1956 pedig intézményi 
elkülönítésben várja gyógyulását.

Civilek tízezreit menekítették ki Afganisztánból a tálibok hatalomra kerülése óta




