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Váratlan tesztpozitivitás
Nem is tesztelték, mégis Covid-pozitív eredményről kapott értesítést

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Csíkcsicsóban élő Gegő 
Emőke múlt héten, szer-
dán este 11 óra után ka-

pott sms-t egy négy számjegyből 
álló központi rövidszámról, és 
teljesen megdöbbent, amikor el-
olvasta, ugyanis a román nyelvű 
üzenetben az állt, hogy az aznap 
elvégzett koronavírustesztje po-
zitív lett, maradjon otthon, vegye 
fel a kapcsolatot háziorvosával, 
és ha közepes vagy súlyos tünetek 
jelentkeznek nála, hívja a 112-es 
sürgősségi segélyhívó számot.

Nem tetsztelték

A nő számára azért volt megdöb-
bentő és teljesen érthetetlen az 
értesítés, mert ő nem járt koro-
navírusteszten. „Nekem tesztet 
sose csináltak, tehát egyáltalán 
nem voltam tesztelve. Én arrafelé 
se mentem, nem is jelentkeztem, 
nem is iratkoztam, tehát nem volt 
ahonnan tudják a telefonszámo-

mat” – fogalmazott, megje-
gyezve, hogy hallott még 
korábban ilyen történetet, 
de kételkedő volt, amíg meg 
nem történt vele is. Amint 
arról beszámolt, még aznap 
este felhívta a megyei né-
pegészségügyi igazgatóság 

ügyeleti vonalát, ahonnan azt 
a magyarázatot kapta, hogy való-
színűleg rosszul olvashatóan je-
gyezték le a valódi Covid-fertőzött 
telefonszámát, így kaphatta meg 
tévedésből ő az üzenetet. Ő való-
színűnek tartja, hogy a megyében 
történt az elírás, ugyanis tudomása 
szerint a rövidszámot, amelyről az 
sms-t kapta, a tűzoltóságnál műkö-
dő megyei operatív törzs, illetve az 
egészségügyi igazgatóság használ-
ja, noha úgy értesült, hogy novem-
ber elseje óta országszerte erről a 
számról értesítik a Covid-pozitívvá 
vált fertőzötteket. „Mondtam, hogy 
nincs azzal gond, ha elírták a te-
lefonszámot, de aki igazából meg 
kellett volna kapja, és aki tényleg 
pozitív, az most jár-kel a nagyvi-
lágban és megfertőz még akárhány 
embert?” – mondta el a benne első-
ként felmerült kérdést a tévedéssel 
kapcsolatban. Azóta többekkel is 
beszélt az esetről, és arról számolt 
be, hogy legalább három csíkszéki 
ismerősével fordult elő hasonló.

Apósát háromszor is tesztelték

Gegő Emőke jelenleg karanténban 
van, ugyanis Covid-kontaktszemély: 
apósa – aki vele egyidőben szintén 
hasonló sms-t kapott – megfertőző-
dött. Az ő története viszont a fordí-
tottja annak, ami a menyével mege-
sett: őt háromszor is letesztelték, de 
csak a harmadik teszt vált pozitívvá, 
miközben már az első alkalommal 
is a koronavírus gyanúját felvető tü-
netekkel vitték kórházba. Első alka-
lommal láz és tüdőgyulladás-gyanú 

miatt küldte kórházba a háziorvos, 
ahonnan egy sztetoszkópos vizsgá-
lat és egy mintavétel után hazaen-
gedték. A tünetei nem múltak, a há-
ziorvos injekciót is felírt a férfi nak, 
amit egészségügyben dolgozó menye 
adott be, de néhány nap múlva újra 
jobbnak látták kórházba vinni a tü-
netek miatt. Akkor ismét letesztelték 
a férfi , de a második laboreredmény 
is negatív volt. A kórházi osztályon, 
ahová beutalták, újból mintát vettek, 
és végül az vált pozitívvá a labore-
lemzés során – számolt be a törté-
netről Gegő Emőke. Megjegyezte vi-
szont, hogy a telefonszáma az apósa 
által sem kerülhetett be a rendszer-
be, ugyanis nem ő van megadva kon-
taktszemélyként a kórházban.

Nem kallódhat el 
a valódi fertőzött

A téves üzenettel kapcsolatban 
megkerestük a Hargita Megyei 

Népegészségügyi Igazgatóságot. 
Tar Gyöngyi, az intézmény vezető-
je elmondta, ez az első ilyen eset, 
amelyről tudomást szerez, nem ér-
tesült még hasonlóról. Az okot ille-
tően az ő feltételezése is az, hogy 
rosszul olvashatóan írhattak le egy 
számot a tetőtől talpig védőruhába 
öltözött asszisztensek egy minta-
vételkor. Ez megtörténhet, hiszen 
kesztyűben nehézkes az adatok 
lejegyzése – véli. Kellemetlen, és 
elnézést kérnek a téves üzenetért, 
üzente Tar Gyöngyi, ugyanakkor 
arra kéri azokat, akikkel esetleg 
hasonló történik, hogy hívják fel 
a megyei népegészségügyi igaz-
gatóságot vagy írjanak e-mailt az 
intézmény epidem@aspharghita.
ro címére annak érdekében, hogy 
igazgatóság tudomást szerezzen 
arról: valaki, aki valóban fertő-
zött, nem kapta meg az értesítést. 
Az egyébként nem történhet meg, 
hogy „elkallódik” egy fertőzött, 
ugyanis a valódi Covid-pozitív sze-
mély háziorvosát is értesítik a tesz-
teredményről, így azon a vonalon 
az igazi érintett is tudomást szerez 
a pozitív eredményről – tudtuk 
meg Tar Gyöngyitől.

Egyedi esetben reménykednek

A megyei népegészségügyi igaz-
gatóság vezetője a tévedés okával 
kapcsolatban azt is elmondta, 
éppen a félrement üzenet napján 
kezdték el élesben használni az or-
szágszerte bevezetett új Covid-plat-
formot, ami egy központosított 
online felület, ahová bekerülnek a 
fertőzöttek adatai. Párhuzamosan 
azonban a régi rendszerbe is be-
vezetik az adatokat, ugyanis az új 
platform még tesztidőszakban van, 
az alkalmazottak is tanulják még 
a működését, így előfordulhatnak 
tévedések. Az intézmény vezetője 
tisztában van vele, hogy az ilyen 
tévedések „újabb lovat adhatnak” 
a járványtagadók alá, kérdésünk-
re azonban elmondta, a Covid-sta-
tisztikára nincsenek hatással az 
ilyen esetek, oda ugyanis tévedés 
esetén is csak egy eset kerül be, 
amely a személyi szám alapján 
azonosítható, a gondot inkább az 
jelenti, hogy egyéni szinten fél-
remegy az intézkedés a tévesen 
bevezetett telefonszám miatt. 
„Reméljük, hogy ez nem fog gyak-
ran megtörténni, de előfordulhat-
nak ilyen bakik, ezért mindenki-
nek a támogatását kérem abban, 
hogy ezeken minél hamarabb jus-
sunk túl” – fogalmazott a megyei 
járványtani hatóság vezetője.

Egy pozitív Covid-teszteredmény senki által 
nem várt értesítés, de annak igazán váratlan, 
akit nem is teszteltek

◂  FORRÁS: GEGŐ EMŐKE

Újabb kampány

Pénteken elkezdődött és decem-
ber 5-én reggel 7 órakor ér véget 
a parlamenti választásokat meg-
előző kampány. Külföldön két 
napon át, december 5-én és 6-án 
zajlik majd a szavazás, míg az 
ország határain belül december 
6-án várják majd az urnákhoz a 
választópolgárokat. A helyható-
sági választások kampányához 
hasonlóan ez a korteshadjárat is 
a koronavírus-járvány indokolta 
szigorú óvintézkedések mellett 
zajlik – számol be az Agerpres. 
A szabályok értelmében a zárt 
térben rendezett kampányese-
ményeken legtöbb 20 személy, a 
szabadtéri rendezvényeken pe-
dig legfeljebb 50 személy vehet 
részt. Az utcán zajló rendezvé-
nyek esetében legtöbb hatfős 
csoportokban vonulhatnak a 
résztvevők, a kopogtatós (do-
or-to-door) kampányakciókon 
pedig legfeljebb kétfős csapatok 
vehetnek részt. Az egészség-
ügyi és a belügyminiszter 
közös rendelete értelmében a 
választási események szerve-
zőinek kötelességük gondos-
kodni a következő szabályok 
és intézkedések betartásáról: 
a kampányrendezvényen részt 
vevő valamennyi személynek az 
orrot és szájat eltakaró maszkot 
kell viselnie; mindenki esetében 
kötelező a szemrevételezéses 
szűrés és a kézfertőtlenítés 
az esemény helyszínére való 
érkezéskor; azokat a szemé-
lyeket, akiknél légúti fertőzés 
tüneteit észlelik, tilos beengedni 
az esemény helyszínére; a zárt 
térben tartott kampányrendez-
vények/gyűlések időtartama 
nem haladhatja meg a 2 órát; 
a szabadtéri kampányren-
dezvényeken személyenként 
4 négyzetméternyi felületet 
kell biztosítani a résztvevők 
számára; a választási propagan-
daanyagok terjesztése önkiszol-
gáló standoknál történhet.

Elmaradnak 
a félévi dolgozatok 
A tanulók nem fognak félévi 
dolgozatokat írni ebben a tanév-
ben – jelentette ki szombaton az 
Agerpres hírügynökségnek az 
oktatási minisztérium sajtószó-
vivője. Cristian Tănase elmond-
ta, a szaktárca konzultációt kez-
deményezett a témáról minden 
érintett féllel, és ennek nyomán 
az a döntés született, hogy 
ebben a tanévben elmaradnak a 
félévi dolgozatok. „A dolgozatok 
helyét egy összegző értékelés 
veszi majd át” – nyilatkozta a 
sajtószóvivő. 

• RÖVIDEN 

• Teljesen elképedt egy csíkcsicsói nő, amikor néhány 
nappal ezelőtt a késő esti órákban sms-üzenetet kapott 
egy központi rövidszámról, amelyben arról értesítették, 
hogy az aznap elvégzett koronavírustesztje pozitív ered-
ményt hozott. Őt viszont nem is tesztelték, így nagyon 
megdöbbent az értesítésen. A megyei népegészségügyi 
igazgatósághoz fordultunk magyarázatért.




