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Már el is fogyott
Kevés influenza elleni oltóanyag-utánpótlás érkezett

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Nőtt a felső légúti megbete-
gedések száma Hargita me-
gyében, a kedden elkészült 

statisztika szerint az utolsó héten 
2023 megbetegedést jelentettek a 
háziorvosok a megyei népegész-
ségügyi igazgatóságnak, míg a ko-
rábbi héten még csak 1894 volt. Az 
utolsó héten diagnosztizált bete-
gek közül heten kerültek kórházba 
– kevesebben, mint az azt megelő-

ző héten –, vagyis enyhébb 
lefolyásúak voltak a megbe-
tegedések – számolt be a ta-
pasztalatokról Tar Gyöngyi, 
a Hargita Megyei Népegész-
ségügyi Igazgatóság veze-

tője. A tüdőgyulladásos ese-
tek száma alig változott, az utolsó 
héten 83 ilyen megbetegedést 
diagnosztizáltak megyeszerte, 14 
esetben szorultak kórházi ellátás-
ra a betegek. Az igazolt infl uenzás 
megbetegedések száma a korábbi 
héten feljegyzett 13-hoz képest 22 
volt az elmúlt héten, de nem tör-
tént a légúti fertőzéshez köthető 
haláleset a megyében – tájékoz-
tatott az igazgatóság vezetője. Az 
infl uenzás megbetegedések miatt 
múlt pénteken bezárt maroshévízi 
általános iskolában időközben új-

raindult az oktatás, más taninté-
zetben nem kellett felfüggeszteni 
az oktatást azóta. 

Ötszázkilenc adag védőoltás

A megyei népegészségügyi igazga-
tóság kedden 509 adag infl uenza 
elleni ingyenes védőoltást kapott az 
egészségügyi minisztériumtól, eze-
ket szét is osztották a háziorvosok 
között, ám ez a mennyiség olyan 
kevés, hogy valószínűleg már el is 
fogyott – mondta Tar Gyöngyi, aki 
korábban arra hívta fel a lakosság 
fi gyelmét, hogy aki teheti, vásá-
rolja meg és adassa be magának 
a védőoltást. Az igazgatóság utol-
só felmérése szerint megyeszerte 
mintegy 4400 adag vakcinára lett 
volna még szükség az ingyenes ol-
tásra jogosultak számára – az infl u-
enza elleni országos oltáskampány 
elején a minisztérium által Hargita 
megyének kiutalt 8700 adag már 
decemberben elfogyott. 

Megelőző intézkedések

A koronavírus megelőzése érdeké-
ben országosan elrendelt óvintéz-
kedések alkalmazására még nem 
volt szükség Hargita megyében, az 
igazgatóság sem a központi rend-
szeren belül, sem a lakosságtól nem 
kapott bejelentést Kínából Hargita 

megyébe hazatért személyről. 
Van viszont már otthoni karan-

ténba helyezett személy a szom-
szédos Kovászna megyében is: a 
járványügyi hatóság február ötödi-
kén rendelte el az otthoni karantént 
egy középkorú, Kínából nemrég 
hazatért férfi  esetében. Mint arról a 
Kovászna Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője, Ágoston Lász-
ló tájékoztatta lapunkat, a férfi 
jól van, nincs semmilyen egész-
ségügyi panasza, és láza sem. A 
karantén két hétig tart, addig nem 
hagyja el otthonát, a népegészség-
ügyi igazgatóság járványtanászai 
tartják vele a kapcsolatot, napon-
ta kétszer is felhívják telefonon, és 
bármilyen egészségügyi panasz 
esetén kivizsgálják – mondta el az 
igazgatóság vezetője. 

Maros megyében is rendeltek 
már el karantént: a napokban egy 
Kínából hazatért anya került ott-
honi elszigetelésre, majd a szülői 
közösség kérésére első osztályos 
fi a esetében is az a döntés született, 
hogy két hétig tartózkodjon otthon, 
ne járjon iskolába.

Minden megyébe kevés jutott. 
Országszerte 35 ezer adag 
oltóanyagot osztott szét a 

minisztérium a napokban

▾ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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Csatlakozz te is csapatunkhoz a következő munkakörbe:
VÍZHÁZ-GÉPKEZELŐ

Felelősségi kör:
• szűrőberendezések működési feltételeinek biztosítása,

működésének felügyelete 

• berendezések működési paramétereinek napi követése

• higiéniai műveletek végrehajtása

• együttműködés laboratóriumi és termelési munkatársakkal.

Elvárások:
• önálló és csapatban való munkavégzésre is alkalmas személyiség

• középfokú végzettség, technikai szakirány

• szakmai tapasztalat előnyt jelent

• technikai szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent

• nyitottság a három műszakos munkavégzésre

• román nyelvtudás

• MS Office csomag felhasználó szintű ismerete

• előnyt jelent a Tusnád környéki lakhely.

Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot 

az echipa@tusnad.com e-mail-címre várunk, 2020. február 20-ig.

*Csak az interjúra kiválasztott személyeket értesítjük.*

A Tusnád Ásványvíz Rt., Románia egyik vezető 

ásványvíz-kitermelő és palackozó vállalata. 

Cégünk folyamatos fejlődésének alapját a természetes 

frisseségükről ismeretes, kiváló minőségű termékek, 

a legújabb technológia és egy jól felkészült, dinamikus 

munkacsapat képezi.

Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában  Szabó Zsolt fogorvos látja 
el a sürgősségi fogorvosi ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 óra között a 
Mihail Sadoveanu utca 36. szám alatt. Székelyudvarhelyen  Hermann 
Örs fogorvos biztosítja a sürgősségi ügyeletet mindkét nap 9 és 12 óra 
között a Kornis Ferenc utca 30/B/1. szám alatt. 

Az áldozatokra emlékeznek
A 1694-es tatárbetörés áldozataira emlékeznek Csíkszentmihályon 
vasárnap. A helyi templomban 11 órakor megemlékező szentmisével 
kezdődik a program, majd az Arany János Iskola diákjainak műsorával, 
ünnepi beszédekkel és koszorúzással folytatódik. 

Alcsíki kórustalálkozó
Csíkszentsimonban tartják szombaton a 25. Alcsíki Egyházi Kórusta-
lálkozót. A helyi templomban délelőtt fél 10 órakor kezdődik a rózsafü-
zér-ájtatosság, utána szentmisét mutatnak be, melynek főcelebránsa 
Tamás József nyugalmazott püspök, szónoka pedig Darvas Kozma József 
címzetes esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt egyházközség plébáno-
sa. Fellépnek a csíkzsögödi, csíkszentléleki, tusnádfürdői, csíkszent-
mártoni, nagytusnádi, csíkszentgyörgyi, csíkszentkirályi, csíkszentim-
rei kórusok, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola karvezető szakának 
kórusa, és házigazdaként a csíkszentsimoni egyházi kórus. A szentmise 
után két-két kórusművel mutatkoznak be az alcsíki egyházi énekkarok.

Hagyományos termékek vására
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség szom-
baton 8 és 14 óra között szervezi meg a hagyományos és helyi termékek 
kiállítását és vásárát Csíkszeredában, a megyeháza oszlopterénél. 

Csíkszentmiklósi Kolbászfesztivál
Hetedik alkalommal szervezik meg a Csíkszentmiklósi Kolbászfesztivált 
szombaton. A program reggel kilenc órakor kezdődik a csapatok nevezésé-
vel a kolbásztöltő versenyre, fél tízkor pedig láncfűrészes favágó verseny-
ben bizonyíthatnak az arra vállalkozók. 10 órakor aztán hivatalosan is 
megnyitják a rendezvényt, 15 perccel később pedig a szépvízi SIC Karate 
Do bemutatóját láthatják az érdeklődők. 11.45-től fejszés favágó versenyt 
tartanak, majd 15.30-ig különböző előadások színesítik a programot.

Farsangi bál szombaton 
Február 15-én, szombaton délután 4 órától farsangi bált rendez a Soha 
ne add fel! egyesület. A már hagyományossá vált esemény helyszíne a 
székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templom szomszédságában lévő 
Kriza János szeretetotthon.

• RÖVIDEN

• Megkapták, szétosztották és valószínűleg már el is fogyott az a kis mennyi-
ségű influenza elleni ingyenes oltóanyag-utánpótlás, amelyet a Hargita Megyei
Népegészségügyi Igazgatóságnak utalt ki a héten az egészségügyi minisztérium.
Hargita megyében nincs, de a szomszédos Kovászna megyében már van olyan Kí-
nából hazatért személy, akit a koronavírus elleni óvintézkedések részeként otthoni
karanténba helyeztek és járványügyi megfigyelés alatt tartanak.




