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H I R D E T É S

 » B. E.

Románia kormánya nem akar 
gyerekeken és tanárokon 

kísérletezni – szögezte le Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter, 
amikor egy televíziós interjúban 
arról kérdezték, a bukaresti ható-
ságoknak lenne-e „bátorságuk”, 
hogy az oktatási intézményekre 
bízzák a maszkviselést. Ugyanis 
így történik például a németorszá-
gi Baden-Württemberg tartomány-
ban, ahol tanórákon nem kell fel-
tenni a maszkot, énekórán lehet 
énekelni. A bukaresti tárcavezető 
szerint nem szabad fi gyelmen kí-
vül hagyni, hogy a németországi 
iskolákban jóval nagyobbak az 
osztálytermek, be lehet tartani a tá-
volságot. Azt pedig, hogy a tanárok 
viselik a maszkot, természetesnek 
tartja, hiszen ők beszélnek többet.

Arra a kérdésre, hogy lenne-e 
bátorságuk hasonló intézkedé-
seket foganatosítani, az egész-
ségügyi tárca vezetője határozott 
nemmel felelt. „Mi nem bátorság-
ról beszélünk, hanem óvintézke-
désekről. Amikor azt látjuk, hogy 
lassul a közösségi terjedés, meg-
vannak a megfelelő körülmények 
a távolságtartáshoz, amikor betart-
ják a szabályokat, fertőtlenítenek, 
amikor biztosak lehetünk abban, 
hogy valaki megfi gyelés alatt tart-
ja a helyzetet, meggondoljuk. Ám 
jelenleg nem vagyunk olyan hely-

zetben, hogy szabadságot adjunk 
ebben a kérdésben. Vannak sza-
bályok, amelyeket fenn kell tarta-
nunk: maszk, távolságtartás, fer-
tőtlenítő” – fogalmazott Tătaru a 
hírtelevízió hétfő esti műsorában. 
Hozzátette: olyan szabályok ezek, 
amelyek betartása bizonyítottan 
jó eredményeket hoz, és segít a 
koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezésében. „Senki sem 
akar kísérletezni a gyerekeken és 
a tanárokon. Minisztériumként, 

kormányként felvállaltuk, hogy a 
lehető legkevesebb megbetegedés-
sel és minél kevesebb áldozattal 
leszünk túl ezen a járványon. Nem 
hiszem, hogy bárki is megenged-
heti magának, hogy kísérletezzen. 
Most léteznek szabályok, amelye-
ket az Országos Közegészségügyi 
Intézet írt elő, ott vannak az okta-
tási és az egészségügyi miniszté-
rium közös rendeletei, amelyeket 
mindannyiunk kötelessége betar-
tani” – szögezte le Tătaru.

Tătaru: nem kísérletezünk gyerekeken

Újabb államtitkári poszt az oktatási tárcánál

Egy hatodik államtitkári posztot is létesítettek az oktatási minisztéri-
umban – az erről szóló határozatot pénteken fogadta el a bukaresti 
kormány, és hétfőn jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Az intéz-
kedésre tegnap irányította rá a fi gyelmet az Edupedu.ro oktatási 
szakportál. Mint írják: az új poszt létrehozásáról szóló határozatot 
a kormány nem is bocsátotta közvitára, és nem is jelentették be, 
mielőtt döntöttek volna róla, ahogyan az átláthatósági szabályok 
előírják. A hatodik államtitkári poszt létrehozásáról szóló döntés 
olyan kontextusban született meg, hogy az oktatási minisztérium 
két államtitkára a koronavírus-járvány által nehezített tanévkezdés 
idejére pihenőszabadságot vett ki, hogy kampányolhasson, mivel je-
löltként indulnak az önkormányzati választásokon. Egyikük Luminița 
Barcari közoktatásért felelős államtitkár. Az Edupedu.ro pedig úgy 
tudja, hogy az új poszt várományosa is a közoktatásért fog felelni, 
és nem Barcari helyére érkezik. Az oktatási minisztériumnak mos-
tanáig öt államtitkára volt: Barcari mellett a szintén kampányolás 
céljából pihenőszabadságon levő Dragoș Ciuparu kutatásért felelős 
államtitkár, valamint Gigle Paraschiv egyetemi oktatásért, Kovács 
Irén Erzsébet kisebbségi oktatásért és Dragoș Rădulescu parlamenti 
kapcsolattartásért felelős államtitkár. Az Edupedu.ro szerint egy 
oktatási államtitkár fi zetése havi bruttó 16 640 lej.

A HATÓSÁGOK SZERINT MARADÉKTALANUL KI KELLENE HASZNÁLNI, HOGY LEGALÁBB A SZEZONÁLIS GRIPPE ELLEN VAN VAKCINA

Érkeznek az infl uenza elleni védőoltások
Háromszázezer, infl uenza 
elleni védőoltás érkezett a 
megyei közegészségügyi 
igazgatóságokhoz, a házior-
vosok hamarosan időpon-
tokat adhatnak a kockázati 
csoportokba tartozó pácien-
seiknek. Bár a koronavírus 
okozta járványhelyzetben 
kiemelten fontos a már „jól 
ismert” grippe elleni védeke-
zés, az idősek közül koráb-
ban kevesen éltek vele.

 » BÁLINT ESZTER

A megyei közegészségügyi 
igazgatóságoknak teg-
nap kellett megkapniuk 

az első adag infl uenza e lleni 
védőoltást, összesen 300 ezer dó-
zist. Erről Sandra Alexiu, a házi-
orvosok bukaresti és Ilfov megyei 
egyesületének elnöke beszélt a 
Digi24 hírtelevíziónak. Jelezte, a 
közegészségügyi igazgatóságok 
elméletileg a hétvégéig értesítik a 
háziorvosokat, akik elkezdhetnek 
időpontot adni az oltásra a kü-
lönböző kockázati csoportokba 
tartozó pácienseiknek. Aláhúzta: 
a koronavírus és az infl uenza koc-
kázati csoportjai nagyjából meg-
egyeznek, a különbség mindösz-

sze annyi, hogy az infl uenzának 
erősebb tünetei vannak a gyere-
kek körében.

Mint ismeretes, az elmúlt idő-
szakban a bukaresti hatóságok, 
egészségügyi szakemberek egy-
aránt arra szólították fel a koc-
kázati csoportokhoz tartozókat, 
hogy oltassák be magukat infl u-
enza ellen, hiszen legalább arra 
van vakcina. Úgy tűnik viszont, 
hogy az egyik fő kockázati cso-
portnak számító idősek körében 

a korábbi években nem volt túl 
nagy érdeklődés az infl uenza el-
leni oltások iránt, legalábbis eu-
rópai uniós összehasonlításban 
e tekintetben is a sereghajtók 
között találjuk Romániát. Az EU 
statisztikai hivatala, az Eurostat 
által tegnap közzétett adatsorok 
ugyanis arra világítanak rá, hogy 
az Unió államai közül Lettország-
ban, Észtországban, Szlovákiá-
ban, Szlovéniában, Litvániában 
és Romániában volt a legala-

csonyabb 2018-ban a 65 évesnél 
idősebbek körében az infl uenza 
ellen beoltottak aránya. „2018-
ban jelentős különbségek voltak 
a beoltottság arányát illetően 23 
uniós országban, amelyek ada-
tokat szolgáltattak: Írországban 
például tíz 65 éves, vagy annál 
idősebb személyből majdnem 
hét be volt oltva infl uenza ellen 
(69 százalék), Hollandiában ez 
az arány 63 százalék, Portugáli-
ában 61 százalék, Belgiumban 

59 százalék volt” – idézi az Ager-
pres hírügynökség a most köz-
zétett statisztikát. Az ellenkező 
póluson Lettország (7,7 száza-
lék), Észtország (10,2 százalék), 
Szlovákia (12,5 százalék), Szlo-
vénia (12,9 százalék), Litvánia 
(14,8 százalék) és Románia (20,8 
százalék) állt. Az infl uenza ellen 
beoltott idős személyek aránya 
különben csökkent az utóbbi 
időben uniós szinten: míg 2011-

ben a beoltottak aránya 50 szá-
zalékos volt, addig 2018-ban már 
csak 41 százalék.

Mint ismeretes, az infl uenza 
súlyos lefolyású lehet az idős 
személyek vagy krónikus bete-
gek esetében, az oltás pedig az 
egyik leghatékonyabb módszer 
a megfertőződés ellen, így az EU 
országai különböző politikákat 
alkalmaznak, hogy a lakosság 
számára hozzáférhetőbbé tegyék 
az oltásokat.

Állnak elébe? Örülni kell, hogy legalább az infl uenza ellen létezik már bevált védőoltás

 » Az egyik fő kocká-
zati csoportnak számító 
idősek körében a korábbi 
években nem volt túl nagy 
érdeklődés az infl uenza 
elleni oltások iránt: uniós 
összehasonlításban e te-
kintetben is a sereghajtók 
között találjuk Romániát. FO
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