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» RÖVIDEN

Gheorghiță: ismét növekedésnek
indulhat a fertőzöttek száma
Egy-két héten belül lelassulhat, sőt meg-
fordulhat az új koronavírus-fertőzöttek 
számának csökkenése a jelenléti oktatás 
újraindulása nyomán – fi gyelmeztetett 
csütörtökön Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora. A katonaorvos 
leszögezte: a járvány negyedik hulláma 
még nem múlt el, és néhány hónapon 
belül újabb hullám jöhet. „Ez ellen az 
egyetlen hatásos védekezési módszer az 
oltás” – szögezte le. Eközben csökkent a 
koronavírus-fertőzés szövődményeiben 
elhunytak száma az előző napok adata-
ihoz képest. A csütörtöki adatok szerint 
51 819 tesztből 5416 esetben mutatták ki 
a fertőzést, míg múlt csütörtökön ez a 
szám még 8971 volt. Az igazolt fertőzöt-
tek száma ezzel 1 730 433, a gyógyultaké 
pedig 9710 fővel 1 542 661-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 24 óra alatt 303-an 
haltak meg, és 15 korábbi halott esetében 
nyert megerősítést, hogy az elhalálozás 
a koronavírus-fertőzéshez köthető. Az el-
hunytak száma ezzel 52 206. A kórházak-
ban 16 588 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1772-t intenzív osztályon.

Újabb határsértési kísérletet
hiúsítottak meg a fehérorosz határon
Újabb erőszakos tömeges határsértési 
kísérletet hiúsítottak meg a lengyel–fe-
hérorosz határon csütörtökre virradó 
éjjel – közölte a lengyel belügyminisz-
ter-helyettes, Bartosz Grodecki. Az eset a 
Bialowieza település közelében történt, 
a migránsok fadarabokkal és kövekkel 
dobálták meg a határőröket. Grodecki 
szerint a Bialowiezánál történtek mellett 
más határsértési kísérletek is voltak. Ur-
sula von der Leyen, az Európai Bizottság 
elnöke szerdán, miután Joe Biden ame-
rikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban, 
kijelentette: az EU a jövő héten kiterjeszti 
a Fehéroroszország elleni szankciókat.  
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök 
viszont csütörtökön fi gyelmeztetett: 
Minszk válaszolni fog az EU bármilyen új 
büntetőintézkedésére vele szemben, akár 
az Oroszországból az EU-ba tartó fehéro-
roszországi földgáztranzitot is leállíthatja.

KÉT BETEG MEGHALT, AMIKOR KIGYULLADT EGY KÓRTEREM A PLOIEŞTI-I MEGYEI KÓRHÁZBAN

Újabb halálos kórháztűz

Tragédia. A két áldozatot követelő tűzeset miatt büntetőeljárás indítottak a hatóságok

Gondatlanságból elkövetett ember-
ölés miatt indult büntetőeljárás, 
miután csütörtökre virradóra két 
páciens meghalt a ploieşti-i megyei 
kórház fertőző osztályának egyik 
kórtermében kitört tűzvészben. A tü-
zet vélhetően szikra okozta.

» BALOGH LEVENTE

Ú jabb romániai Covid-kórházban 
haltak meg páciensek egy tűzvész 
nyomán: ezúttal a ploieşti-i me-

gyei kórház fertőző osztályának egyik 
kórtermében pusztítottak a lángok csü-
törtökre virradóra. A kórteremben kezelt 
két páciens, egy 74, illetve 75 éves férfi  
szénné égett. Mellettük egy ápoló is égési 
sérüléseket szenvedett, testfelületének 20 
százaléka megégett, amikor megpróbálta 
megmenteni az áldozatokat.

Az osztályról 15 beteget átszállítottak a 
megyei kórházba, három páciens azonban 
nem engedte meg, hogy átvigyék. A lángok 
20 négyzetméteren pusztítottak, a tűzoltók 
három perc alatt eloltották a tüzet, de a tra-

gédiát már nem tudták megelőzni. A kór-
ház igazgatója szerint az osztályt nemrég 
újították fel, az elektromos és az oxigénhá-
lózat is új volt.

A hatóságok kutatják a tűzvész okait, 
az ügyben gondatlanságból elkövetett 
em berölés gyanúja miatt ügyészségi bün-
tetőeljárás indult. A kórház igazgatója, 
Bogdan Nica szerint a tragédia egyik lehet-
séges oka az, hogy az egyik beteg nagyon 
zaklatott volt, az arcáról leesett az oxi-
génmaszk, és miközben az ápolónő meg-
próbálta visszahelyezni, az ágy megmoz-
dult, ekkor pedig a súrlódás miatt szikra 
keletkezett. A tűzoltók első feltételezései 
szerint eközben a helyéről elmozdult ágy 
hozzáütődhetett egy konnektorhoz, amely 
rövidzárlatos lett. A katasztrófavédelem 
szerint egyébként a kórház nem rendel-
kezett tűzrendészeti engedéllyel, és febru-
árban meg is bírságolták az ott tapasztalt 
rendellenességek miatt. A kórházigazgató 
szerint viszont a katasztrófavédelem által 
februárban jelzett tűzvédelmi hiányossá-
gokat 90 százalékban orvosolták. Az igaz-
gató szerint a szóban forgó intézményben 
minden intézkedést betartottak, és a teljes 
személyzet képzésben részesült. Az egész-

ségügyi tárca szerint a kórházat 2020 kez-
dete óta 11 alkalommal bírságolta meg az 
egészségügyi felügyelet, összesen közel 90 
ezer lej értékben.

Florin Cîţu ügyvivő kormányfő részvétét 
fejezte ki az áldozatok családtagjainak, és 
arról beszélt: Románia egészségügyi rend-
szere túlterhelt a Covid-járvány negyedik 
hulláma miatt, az egyetlen kiutat az oltás 
jelenti. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi 
miniszter szerint a koronavírus-járvány 
negyedik hulláma miatt túlterhelt az egész-
ségügyi rendszer, és az infrastruktúra is 
elavult. Elmondta, egyelőre annyit lehet 
tudni a tűzesetről, hogy a kórteremben lévő 
ápolónő védőruhája lángra kapott. Kol-
légái azonnal közbeléptek, és poroltóval 
eloltották az ápolónőn lángoló ruhát, a tűz 
azonban gyorsan elterjedt a kórteremben.

Mint ismeretes, az elmúlt évben három 
súlyos, több halálos áldozatot követelő 
kórháztűz is pusztított Romániában. Ta-
valy novemberben a Piatra Neamț-i kórház 
intenzív osztályának egyik kórtermében 
csaptak fel lángok, itt tíz beteg azonnal 
meghalt, majd több, súlyos állapotban 
levő páciens azután vesztette életét, hogy 
más kórházakba szállították. A tüzet egy 
túlmelegedett infúziós fecskendőpumpa 
okozhatta, amely kigyulladt, a lángok az 
oxigénforrásra is átterjedtek, amely en-
nek nyomán felrobbant. Idén februárban 
Bukarestben, a Matei Balș járványtani 
kórházban történt hasonló, öt ember életét 
követelő incidens, amelyet egy elektromos 
melegítő okozhatott. Októberben a kons-
tancai járványkórház intenzív osztályán 
ütött ki tűz, hét ember halálát okozva.

Az intenzív osztályok kiemelten tűzve-
szélyesek, mivel a betegek lélegeztetésére 
használt oxigén nagyon gyúlékony. Ezért 
idén elrendelték, hogy a katasztrófavéde-
lem rendszeresen ellenőrizze a koronaví-
rusos betegeket ápoló kórházak intenzív 
osztályait a hasonló esetek megelőzése 
érdekében.
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» B. L.

M iközben csütörtökön is folytatódtak a 
kormányalakítási tárgyalások a Nem-

zeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) és az RMDSZ között, továbbra is 
számos ellentét áll fenn a két román párt el-
képzelései között. Rareş Bogdan, a PNL első 
alelnöke leszögezte: a pártvezetést az orszá-
gos tanács nem hatalmazta fel arra, hogy el-
fogadja a rotációs megoldást – vagyis hogy 
egy ideig az egyik, majd a másik párt adja a 
miniszterelnököt. És abból sem enged, hogy 

a kormányfőt a liberálisoknak kell adniuk, 
vagyis sem PSD-s, sem RMDSZ-es minisz-
terelnököt nem fogad el. Hozzátette: a párt 
Florin Cîţu pártelnököt jelöli kormányfőnek, 
de ha szükséges, másik jelöltet is megnevez-
nek. Arról is beszélt: a PSD által szorgalma-
zott bér-, pótlék- és nyugdíjemelésekre nincs 
pénz az államkasszában. Hozzátette, a PSD 
által javasolt emelések mintegy 26 milliárdos 
terhet rónának a költségvetésre. „Ma nincs 
meg ez a pénz. Cserében mi 7 százalékos 
nyugdíjemelést javasoltunk, amit anélkül 
hogy felforgatnánk a költségvetést, 10–11 

százalékosra fel tudunk tornászni, de nem 
tudom, hogy decembertől vagy januártól” – 
hangsúlyozta Bogdan.

A PSD által javasolt másik gazdasági lé-
pés, a progresszív adózás és a nagy vagyo-
nok adójának bevezetése kapcsán Florin 
Cîţu, a PNL elnöke, ügyvivő miniszterelnök 
még szerdán este leszögezte: pártja nem tá-
mogatja, hogy pluszadót vessenek ki azokra 
a román állampolgárokra, akik dolgoznak és 
vagyont halmoznak fel.

A leendő kormány összetételéről annyit 
mondott, várhatóan két új minisztérium 

lesz, az egyik a vállalkozói szférával, a má-
sik a szociális kérdésekkel foglalkozik majd. 
Feladatkörüket a későbbiekben pontosítják.

Florin Cîţu reményét fejezte ki, hogy a kor-
mányalakítási tárgyalások vasárnap lezá-
rulnak, és jövő héten sor kerülhet a kabinet 
beiktatásáról döntő parlamenti szavazásra. 
Ugyanakkor mivel a leendő koalíciós pártok 
nem tudtak megállapodni sem a béremelé-
sek, sem a kormányfő személyéről, a csü-
törtökön kiszivárgott hírek szerint a pártel-
nökök Klaus Iohannis államfővel készültek 
egyeztetni.

A PNL nem akar rotációs rendszert és PSD-s kormányfőt




