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Csak csepegtetett oltóanyag
Az igényelt mennyiségnél majdnem tízszer kevesebb vakcinát kap Hargita megye
• Alig több mint 500,
vagyis az igényelt
mennyiségnél majd-
nem tízszer kevesebb
influenza elleni in-
gyenes védőoltást
kap Hargita megye az
egészségügyi minisz-
térium által nemrég
megvásárolt oltó-
anyag-utánpótlásból.
A megyei népegész-
ségügyi igazgatóság
vezetője azt javasolja,
aki teheti, vásárol-
ja meg a vakcinát és
adassa be magának.
Egy iskolában felfüg-
gesztették az oktatást
az influenzás megbe-
tegedések miatt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

J árványos méreteket öltött a 
január utolsó és február első 
napjait magában foglaló hé-

ten az influenzás megbetegedések 
száma országszerte, ezért az el-
múlt hét második felében kihirdet-
te az influenzajárványt a Fertőző 
Betegségeket Ellenőrző és Felügye-
lő Országos Központja (CNSCBT). 
Az egészségügyi minisztérium 
időközben újabb 35 000 adag influ-
enza elleni védőoltást vásárolt az 
ingyenes immunizálásra jogosul-
tak – krónikus betegek, idősek, 
gyerekek – beoltására, a megyék 
száma, illetve népességük ará-
nyában történő elosztás alapján 

azonban Hargita megye az igényelt 
mennyiségnél majdnem tízszer ke-
vesebb oltóanyagot kap. 509 adag 
ingyenes oltóanyag érkezik a me-
gyébe kedden, ezt az igénylések 
mértékének arányában osztják 
majd szét a háziorvosok között, ők 
pedig a legveszélyeztetettebb pá-
cienseiket immunizálják majd az 
oltóanyag-utánpótlásból – tájékoz-
tatott Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Népegészségügyi Igazgatóság 
vezetője. Ez a mennyiség azonban 
édeskevés, hiszen az igazgatóság 
az országos oltáskampányt meg-
előző igényfelmérés után a házior-
vosoktól kapott utólagos kérések 
alapján még ősszel 4400 adag vé-
dőoltást igényelt utánpótlásként 
az egészségügyi minisztériumtól. 

A megyében már januárban elfo-
gyott az oltáskampány elején a 
szaktárca által kiutalt 8690 adag 
oltóanyag.

Ajánlás: vegyék meg 
és adassák be

A légúti, valamint az infl uenzás 
megbetegedések számának a jelen-
tős növekedése kapcsán Tar Gyön-
gyi felhívta a lakosság fi gyelmét 
arra, hogy az, hogy valaki nem tar-
tozik az ingyenes oltásra jogosultak 
körébe, nem azt jelenti, hogy ő nem 
kellene beoltassa magát. Számukra 
ajánlott megvásárolni a védőoltást 
gyógyszertárban és beadatni házi-
orvosukkal, különösen érvényes ez 
azokra az aktív dolgozókra, például 
bolti eladókra, akik munkájuk so-
rán sok emberrel kerülnek kapcso-
latba – mondta. Így légúti panaszok 
esetén legalább az infl uenzát kizár-
hatják – fűzte hozzá Tar Gyöngyi, 
kitérve arra is, hogy a koronavírus 
globális terjedése miatt amúgy is 
tapasztalható az aggodalom a la-
kosság körében. 

Hargita megyében egyébként 

– akárcsak országszerte – nagyon
megnőtt a felső légúti megbetege-
dések száma a legutóbbi, január
utolsó és február első napjait ma-
gában foglaló statisztika szerint:
megyeszerte 1894 esetet jegyeztek
fel akkor, majdnem háromszor töb-
bet az előző heti 695-höz képest. Az
igazolt infl uenzás megbetegedések
száma meghatszorozódott az em-
lített időszakban, 2-ről 13-ra nőtt
és azóta is folyamatosan érkeznek
pozitív laboreredmények az infl u-
enza-gyanús betegek esetében – tá-
jékoztatott Tar Gyöngyi.

Sok a hiányzó

Az infl uenzás betegek valós száma 
azonban ennél valószínűleg jóval 
nagyobb, ugyanis a betegek egy 
része nem megy orvoshoz, vagy 
esetében nem kérnek laborvizsgá-
latot, esetleg csak gyorsteszt alap-
ján igazolják az infl uenzafertőzést. 
Ezt erősíti az is, hogy pénteken már 
egy Hargita megyei iskolában is 
felfüggesztették az oktatást a meg-
betegedések miatt. Az egyik maros-
hévízi általános iskola vezetősége 

kérte az intézkedés elrendelését a 
népegészségügyi igazgatóságtól 
– közölte az intézmény vezetője.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy sok
más iskolában és óvodában is sok
a hiányzó, de azokban nem igazolt
infl uenzás megbetegedések okoz-
ták a hiányzásokat, ezért nem füg-
gesztették fel az oktatást.

Az utolsó heti statisztika szerint 
országszerte 7000 fölé nőtt az iga-
zolt infl uenzás betegek száma, az 
infl uenzafertőzéshez köthető elha-
lálozásoké pedig elérte a 23-at. A 
székelyföldi megyékben mindeddig 
4-en vesztették életüket a megbe-
tegedés miatt. Hargita megyében
február első napjaiban két krónikus
beteg, egy 74, illetve egy 53 éves
férfi  hunyt el a megbetegedést köve-
tően, az elmúlt héten pedig Maros
megyében egy 49 éves, szintén kró-
nikus beteg nő vesztette életét, ez-
zel ott is kettőre nőt az infl uenzához
köthető elhalálozások száma.

Felfüggesztették az oktatást egy óvodában
Influenzás fertőző gócot fedeztek fel a marosvásárhelyi Bambi óvodá-
ban a napokban, az intézetben egy hétre felfüggesztették az oktatást. 

Camelia Irime-Matei, a Maros megyei tanfelügyelőség szóvivője pénteki 
sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Maros megye 167 tanintéze-
tében 22 olyan iskola, illetve óvoda van, amelyekből influenzás megbe-

tegedést jelentettek, összesen 72 esetet. Egyetlen tanintézetben, a 27 

kisgyerekkel működő Bambi magánóvodában függesztették fel a tevé-
kenységet a vírusos megbetegedés miatt. A napokban több iskolában is 
összeült a vezetőség és döntött arról, hogy milyen arányú megbetegedés 
esetén függeszti fel az oktatást – mondta a tanfelügyelőségi illetékes. Az 
iskolatanács úgy határozott, hogy amennyiben a légúti fertőzések száma 
egy osztályban meghaladja az osztály létszámának a 25 százalékát, egy 
hétig szüneteltetik az oktatást. Amennyiben a felfüggesztett osztályok 
száma meghaladja az összlétszám felét, az iskolát is bezárják egy hétre. 
A megelőzés érdekében az iskolában az ajtókilincseket, a padokat 
folyamatosan fertőtlenítik, a gyerekek pedig rendszeresen kezet mosnak. 
Az óvodákban minden reggel ellenőrzi az egészségügyi személyzet az ér-
kező gyerekek állapotát, aki köhög, vagy piros a torka, illetve más tünetei 
vannak, azt hazaküldik. (Antal Erika)

Óvintézkedések Gyergyóban is
Az általános iskolák közül a legnagyobb gyereklétszámú 
gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola a 
napokban értesítette a tanulók, óvodások szüleit arról, 
hogy országszinten egyre több az influenzás megbetege-
dés, ezért nekik is szükségszerű lépéseket kell tenniük, 
hogy csökkentsék a betegség terjedését az iskolában.  A 

járvány elkerülése érdekében az első tanórán ellenőrizni 
fogják, hogy van-e olyan gyerek, akinél az influenza 
tünetei észlelhetők. Minden, az intézményben betegnek 

vélt gyermeket haza kell küldeniük. Erről minden esetben 
telefonon értesítik a szülőket. Az óvodás és kisiskolás 
beteg gyerekeket elkülönítik, amíg értük nem megy a hoz-
zátartozójuk. Azok a gyerekek, akik három napnál többet 
hiányoztak betegség miatt, csak a háziorvos által kiadott 
igazolással térhetnek vissza a közösségbe. Mindezek 
mellett a szülőket arra kérik, hogy hívják fel a gyerekük fi-
gyelmét, hogy gyakran mossanak kezet szappannal vagy 
fertőtlenítő kéztisztító készítménnyel. (Hegyi Zsuzsánna)

Aki teheti, vásárolja meg 
a védőoltást és adassa 
be magának, javasolja a 
népegészségügyi igazgatóság 
vezetője
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