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Hetvenmillió nyálteszt az iskoláknak
Hetvenmillió koronavírus-nyálteszt be-
szerzését hagyta jóvá szombaton hozott 
határozatával az országos vészhelyzeti 
bizottság (CNSU). Ezeket az iskolákban 
fogják alkalmazni a diákok szűrésére. 
A CNSU határozata szerint a tesztek 
beszerzésének költségeit a kormány 
tartalékalapjából fedezik.

Zavargások Itáliában
a járványügyi intézkedések ellen
Súlyos rendbontásokba torkollottak 
szombat este Rómában a tüntetések, 
amelyeken a koronavírus-járvány miatt 
újonnan bejelentett intézkedések és az 
oltási kampány ellen tiltakoztak. Hírügy-
nökségi jelentések szerint több ezer tilta-
kozó vonult végig Róma utcáin, és több-
ször összetűzésbe került a rendőrökkel. 
Néhol a helyszínre vezényelt rendőrök gu-
mibotokkal, paprikasprayjel és vízágyúk-
kal próbálták megfékezni a feldühödött 
tömeget. A demonstrálók megpróbáltak 
áttörni a rendőrségi kordonokon, bú-
tordarabokkal és petárdákkal dobálták 
meg a rendőröket. A kora esti órákban a 
tüntetők megrohamozták a legnagyobb 
olasz szakszervezet, a CGIL római székhá-
zát, botokkal és zászlórudakkal támadták 
meg az őröket és a rendőröket, majd 
benyomultak az épületbe. Az ANSA olasz 
hírügynökség szerint a tüntetéseken négy 
embert őrizetbe vettek. Mario Draghi 
miniszterelnök elítélte az erőszakcselek-
ményeket. Október 15-től Olaszországban 
védettségi igazolással kell rendelkeznie 
az állami és a magánszektor munkaválla-
lóinak; ennek hiányában felfüggesztetik 
őket az állásukból bérkifi zetés nélkül, de 
nem bocsáthatják el őket. Tüntetéseket 
rendeztek a hétvégén Bukarestben és 
több más romániai városban is a kor-
látozások és a Covid-igazolvány ellen, 
incidensekre nem került sor.

Lezuhant egy gép Tatárföldön,
odavesztek az ejtőernyősök
Sportejtőernyősökkel a fedélzetén lezu-
hant egy L–410-es könnyű utas szállító 
repülőgép a tatárföldi Menzelinszk 
városánál – közölte tegnap az orosz 
rendkívüli helyzetek minisztériuma. A 
balesetnek 16 halálos áldozata és hat 
túlélője van. A gépen, amely röviddel a 
felszállás után zuhant le, kétfős legény-
ség mellett 20 ejtőernyős tartózkodott. A 
sérülteket Kazany és Naberezsnije Cselni 
kórházaiba szállították. A túlélők álla-
pota súlyos. Tatárföld vezetője, Rusztam 
Minnyihanov október 11-re gyásznapot 
hirdetett ki. A köztársaság kormánya 
támogatást helyezett kilátásba az áldo-
zatok és a sérültek hozzátartozóinak. 
A TASZSZ hírügynökség egy meg nem 
nevezett légügyi forrásra hivatkozva azt 
írta, a katasztrófához a gép túlterhelt-
sége vezetett. Vizsgálják emellett, hogy 
nem műszaki hiba történt-e az 1987 óta 
üzemeltetett repülőn.

IMMÁR AZ ORVOSOK DÖNTIK EL, MELY SÚLYOS ESETEKET FOGADJÁK BE A KÓRHÁZAK

Összeomlóban az egészségügy
Riasztó módon terjed a korona-
vírus-fertőzés az országban, sok 
helyen nem tudnak már betegeket 
fogadni a kórházak, Bukarestből 
vidékre szállítottak súlyos ese-
teket. A fővárosban fokozták a 
korlátozásokat, Szörényvár vesz-
tegzár alá kerül.

» ROSTÁS SZABOLCS

T ovább romlik a járványhelyzet az or-
szágban, tegnap 10 ezer, szombaton 
14 ezer új koronavírusos megbete-

gedést igazoltak, a két nap alatt összesen 
493-an hunytak el a fertőzéssel összefüg-
gésben; túlnyomó többségük nem volt 
beoltva Covid–19 ellen. Óriási nyomás 
nehezedik az egészségügyre, mivel 16 179 
személyt kezelnek kórházban koronaví-
russal, közülük 1603 személy szorul inten-
zív terápiás ellátásra. Raed Arafat belügyi 
államtitkár megerősítette, hogy a román 
hatóságok Magyarországgal folytatnak 
tárgyalásokat súlyos állapotban lévő Co-
vid-betegek átszállításáról. Az országos 
katasztrófavédelem vezetője hozzátette, 
ki kell dolgozni a betegek átszállításának 
mindkét fél által elfogadott mechanizmu-
sát, amelyben megszabják, milyen eset-
ben, milyen körülmények között és hány 
beteget lehetne átszállítani a szomszédos 
országba. Mivel Bukarestben egyetlen 
intenzív terápiás ágy sem volt már szaba-
don, pénteken egy pácienst Tulcea me-
gyébe, hármat pedig Marosvásárhelyre 
szállítottak. A kórházakra nehezedő nyo-
más feloldása miatt korábban sürgősségi 
rendeletet bocsátott ki a kormány, amely 
lehetővé teszi, hogy a Covid-betegek ke-
zelésében használt bizonyos gyógyszere-
ket, amelyeket eddig kizárólag a kórházi 
kezelés részeként használtak, szakorvosi 
javaslatra otthoni kezelésre is felírhassák 

a nem súlyos állapotban levő páciensek-
nek. Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök 
a megyei közegészségügyi vezetőkkel 
tartott távértekezletén azt mondta: az a 
célkitűzés, hogy 2000-re emeljék a ko-
ronavírusos fertőzötteknek elkülönített 
intenzív terápiás helyek számát, ezt azon-
ban csak a szakszemélyzet áthelyezésével 
lehet megvalósítani, ezért az érintettek 
áldozatkészségére apellált. Cîţu egyúttal 
csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy ma-
gas az oltatlanok aránya az egészségügyi 
dolgozók körében. Közben Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter bejelen-
tette, a hét elején ezer doboz Favipiravir 
gyógyszert küld Magyarország Románi-
ának. Ugyanakkor az uniós polgári vé-
delmi mechanizmus révén Hollandia és 
Lengyelország összesen 250 oxigénkon-
centrátort küld Romániának.

Ezzel egy időben Bukarestben tegnap-
ra 13 ezrelékre emelkedett a fertőzöttségi 
arány, ezért csendőrökre bízták a távol-
ságtartási és maszkviselési kötelezettség 
betartásának ellenőrzését, és elrendelték a 

lépcsőzetes munkakezdést. A fővárosi jár-
ványügyi operatív törzs határozata szerint 
minden, ötvennél több alkalmazottat fog-
lalkoztató intézménynek és magáncégnek 
át kell térnie a távmunkára, ahol pedig a 
tevékenység jellege ezt nem teszi lehe-
tővé, be kell vezetni a lépcsőzetes mun-
kakezdést. Az intézkedéssel elsősorban a 
tömegközlekedés zsúfoltságát szeretnék 
csökkenteni, ennek érdekében a járatok 
számát is növelik. A piacokon, és más 
zsúfolt helyeken ezentúl csendőrök fogják 
ellenőrizni a védőmaszkok közterületen 

immár szabadban is kötelező viselését. 
Bukarestben – az ország másik közel száz 
városához és mintegy félezer községéhez 
hasonlóan – 20 óra után már csak a beol-
tottak és a betegségen az utóbbi fél évben 
átesettek léphetnek az utcára, az üzletek-
nek legkésőbb 22 órakor be kell zárniuk, 
a vendéglátóhelyekre és rendezvényter-
mekbe pedig csak védettségi igazolvány-
nyal lehet belépni. Szörényvár (Drobeta 
Turnu Severin) az első megyeszékhely, 
amelyet karantén alá vonnak a járvány 
negyedik hullámában, miután immár 9,94 
fertőzött jut ezer lakosra. Marius Screciu, 
a város polgármestere elmondta, a hétfő 
éjféltől hatályba lépő vesztegzárra azért 
van szükség, mert a kórházak megteltek 
koronavírusos betegekkel, emiatt az orvo-
sok csak azokat tudják beutalni, akik oxi-
génellátásra szorulnak. „Összeomlott az 
egészségügyi rendszer, az orvosoknak kell 
eldönteniük, kit utalnak be, és kit külde-
nek haza” – illusztrálta a helyzetet az elöl-
járó. Szörényváron – ahol 30 százalékos a 
lakosság átoltottsága – valamennyi tanin-
tézet online oktatásra tér át, az éttermek, 
kocsmák, bárok bezárnak, az üzletek 18 
óráig tartanak nyitva a kéthetes karantén 
idején, azonban a beoltottakra nem vonat-
koznak a korlátozások.
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Az oltottak jóval kisebb arányban fertőződnek vagy hunynak el

Romániában a koronavírus ellen beoltottak négyszer kisebb arányban fertőződtek meg 
és hússzor kisebb arányban haltak meg a betegségben a beoltatlanokhoz képest – derül 
ki a közegészségügyi intézet (INSP) összegzésből. Adriana Pistol, a Fertőző Betegsége-
ket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatója közölte, a beoltottak mindössze 
1,3 százaléka fertőződött meg a vírussal, a legtöbben vagy azért, mert nem telt el elég 
idő az első oltást követően ahhoz, hogy kifejlesszék az immunválaszt, vagy pedig mert 
már eltelt több mint négy hónap a második dózis felvétele óta. Az első dózis felvétele 
után ez idáig 28 929 személy fertőződött meg, azaz az országos szinten beoltott mintegy 
5,3 millió személynek a 0,54 százaléka. Ezek közül 53,56 százalék az első adag beadását 
követő 14 napban fertőződött meg. A mindkét adagot felvett személyek közül 38 604-

en betegedtek meg, tehát a beoltottak 0,72 százaléka. A szeptember végéig két adag 
oltással (vagy a Johnson & Johnson vakcina egyetlen adagjával) immunizált 5 millió 384 
ezer romániai lakos közül 316 halt meg, miután megfertőződött koronavírussal: ez a 
beoltottak kevesebb mint 0,06 ezrelékét teszi ki.

Bukarestben a csendőrséget is bevetették a járványügyi intézkedések szavatolására

A kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) és a legnagyobb parlamenti frak-

cióval rendelkező ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) egyaránt kormányfőjelölt 
nélkül készül a Klaus Iohannis államfő 
által mára meghirdetett konzultációra. A 
PNL pénteken közölte, mivel a parlament-
ben jelenleg nem létezik kormánytöbbség, 
nem tesz javaslatot a miniszterelnök-jelölt 
személyére a ma kezdődő kormányalakí-
tási egyeztetésen. Mindez azért érdekes, 
mert előzőleg a párt végrehajtó testülete 

bejelentette, hogy frissen megválasztott 
elnöke, a kedden megbuktatott Florin Cîțu 
ügyvivő miniszterelnök számára kér újabb 
kormányalakítási megbízást az államfő-
től. A pontosítás szerint továbbra is Cîțu a 
párt miniszterelnök-jelöltje, de a konzul-
tációsorozat mai fordulójában csak akkor 
javasolják a posztra, ha időközben parla-
menti többséget tudnak kialakítani. Egye-
sek úgy értelmezik a visszakozást, hogy a 
PNL a kormányból kilépett Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) követelésének 

engedve utat nyitott az RMDSZ részvételé-
vel tavaly decemberben alakult jobbközép 
koalíció helyreállítása előtt.

Várhatóan nem javasol miniszterel-
nök-jelöltet a cotroceni-i találkozón a 
PSD sem, de végleges döntés ma születik 
a pártban. Vasile Dîncu, az alakulat or-
szágos tanácsának elnöke tegnap azzal 
érvelt, hogy előbb szeretnék megismerni 
az államfő elképzeléseit a politikai vál-
ság feloldásáról. Szerinte az államfő hoz-
zájárult a válsághoz Florin Cîţu ügyvivő 

miniszterelnök támogatásával, ezért az 
ő felelőssége megoldást találni az új kor-
mány beiktatására. A politikus emlékezte-
tett Iohannis ama kijelentésére, miszerint 
soha nem bízna meg PSD-s miniszterel-
nök-jelöltet kormányalakítással. A koalí-
ció helyreállítását szorgalmazó USR azért 
nem javasolt senkit, mert elismeri, hogy 
egy jobbközép kormány élére a nagyobb 
frakcióval rendelkező PNL-nek kellene – 
a koalíciós partnerek által is elfogadott – 
miniszterelnököt jelölnie. (R. Sz.)

Kormányfőjelölt nélkül megy a PNL és a PSD a Cotroceni-palotába




