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Karácsonyi ünnepek biztonságosan
Mire figyeljünk oda, hogy elkerüljük a kockázatokat az ünnepek alatt?
• Ideális esetben 
kerülni kellene a 
karácsonyi összejö-
veteleket a koronaví-
rus-járvány miatt, de 
ha mégis összegyűl 
a család, érdemes 
néhány alapszabályt 
tiszteletben tartani 
saját magunk és sze-
retteink biztonsága 
érdekében. Emellett a 
boltokban sem árt az 
óvatosság ebben az 
időszakban.

ISZLAI KATALIN

A karácsony a szeretet ünne-
pe, ilyenkor pedig még ne-
hezebb tiszteletben tartani 

a különböző előírásokat, mellőzni 
a személyes találkozásokat, ám 
a koronavírus-fertőzés kockázata 
ugyanúgy megmarad. Tar Gyöngyit, 
a Hargita Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetőjét arról kérdeztük, 
hogyan tölthetjük biztonságban az 
ünnepeket, mire érdemes fi gyelni 
ebben az időszakban.

Szigorú ajánlások

Mint kiemelte, hagyományosan 
arról szól a téli ünnepkör, hogy ösz-
szegyűlnek a családok, rég nem 
látott ismerősök megölelik, meg-
puszilják egymást, idén azonban 
ezeket határozottan ellenjavallják. 
Emlékeztetett, hogy Európa-szerte 

szigorú megszorítások vannak, szá-
mos országban korlátozva van azok 
száma, ahányan összegyűlhetnek 
karácsonykor. „Mi nem szeretnénk 
ide jutni, Hargita megyében hála Is-
tennek jelenleg nagyon jó a helyzet, 
és nem lenne jó ezt felborítani. Azt 
ajánlom mindenkinek, hogy inkább 
szimbolikusan gyűljön össze a csa-
lád az online lehetőségek segítségé-
vel. Tudom, hogy nagyon kegyetle-
nül hangzik, és nem is könnyű ilyen 
ajánlásokat megfogalmazni, de a 
legfontosabb a biztonság” – húzta 
alá Tar Gyöngyi. Hozzátette: amikor 
súlyos volt a járványhelyzet Har gita 
megyében, naponta több olyan sze-
mély hunyt el, akik megérhették vol-
na a húsvétot vagy akár a következő 
karácsonyt is. „Idős emberek voltak, 
de nem annyira betegek, hogy meg 
kellett volna halniuk. Sokszor hal-
lom, hogy a koronavírusban elhunyt 
idős személyek úgyis meghaltak 

volna, de nem mindegy, hogy mikor. 
Ezért azt ajánlom, hogy akik nem él-
nek egy háztartásban, lehetőleg ne 
látogassák egymást, és a fi atalok is 
mellőzzék a találkozást, bármennyi-
re vágynak már a kikapcsolódásra, 
mivel a házibulik jelentik az egyik 
legnagyobb kockázatot a fertőzés 
terjedése szempontjából” – húzta 
alá. Arra is kitért, hogy amennyiben 
mégis összegyűl a család, baráti 
társaság karácsonykor, lehetőleg 
csak nagyon kevesen legyenek, és 
olyanok, akik amúgy is gyakran ta-
lálkoznak. „A részvevők számának 
korlátozásával csak még meghitteb-
bé válik a karácsony, amilyennek 
amúgy is lennie kellene. A testi érint-
kezést azonban kerüljék, ne ölelkez-
zenek, puszilózzanak, ne igyanak 
ugyanabból a pohárból. Hosszan ne 
időzzenek maszk nélkül egy légtér-
ben, és az ottalvásról is mondjanak 
le. Számoljon azzal mindenki, hogy 

a karácsonyi összejövetelek koc-
kázatot jelentenek, és lehet, hogy 
minden gond nélkül megússzák, de 
az is lehet, hogy nem” – hívta fel a 
fi gyelmet a szakember.

Tájékozódás, vásárlás

Tar Gyöngyi szerint szintén fontos 
ebben az időszakban is, hogy hi-
teles forrásokból tájékozódjunk és 
elkerüljük a rém-, illetve álhíreket, 
amelyek most főként az oltással 
kapcsolatosan keringenek. „Meg 
kell értenie a lakosságnak, és főként 
az idős személyeknek, annak a fon-
tosságát, hogy minél többen meg-
kapják az oltást, mert ez az egyetlen 
mód a járvány terjedésének leállítá-
sára, és csak így térhetünk vissza a 
korábbi életünkhöz. Tekintsünk az 
oltásra a tudománytól kapott kará-
csonyi ajándékként, bizakodással” 
– hangsúlyozta. Végül arról is be-

szélt a szakember, hogy az ünnepek 
előtt mindig megtelnek a boltok, 
hatalmas sorok alakulnak ki, ame-
lyek a jelenlegi helyzetben szintén 
kockázatosnak számítanak. Tar 
Gyöngyi szerint egyrészt el kellene 
kerülni az ilyenkor jellemző túlvá-
sárlást, és ezzel lecsökkenne 
a boltokban eltöltött idő. 
Másrészt az sem mindegy, 
hogy milyen időpontban 
megyünk vásárolni. A csú-
csidő 15 és 18 óra közé esik, 
ha tehetjük, kerüljük el ezt 
az időszakot. Inkább kora reg-
gel vagy késő este érdemes felkeres-
ni a boltokat. Értelemszerűen nem 
kell mindenkinek erre átállni, de 
ha többen választják ezeket az idő-
pontokat, jobban eloszlanak az em-
berek, nem alakulnak ki hatalmas 
tömegek a boltokban. Emellett oda 
kell fi gyelni a távolságtartásra és a 
különböző higiéniai szabályokra is.

Az első szempont a biztonság. Lehetőleg csak az egy 
háztartásban élők ünnepeljenek együtt karácsonykor
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Egy oltási központ lesz Gyergyószentmiklóson
Romániában nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, azonban a 
hatóságoknak elő kell készíteniük a speciális oltási központokat az 
ország településein. Gyergyószentmiklóson egy ilyen központ lesz, 
a Kórház utcában, a régi sürgősség épületében, ami egyebek közt 
véradóhelyként működött az elmúlt években. „A számítások szerint 
több mint 6500 személynek kell majd lépcsőzetesen beadni a korona-
vírus elleni oltást Gyergyószentmiklóson. Első fázisban a veszélynek 
leginkább kitett személyek, vagyis az egészségügyi alkalmazottak, az 
idős, krónikus betegek, a tanügyben dolgozók kapják meg a vakci-
nát” – ismertette Csergő Tibor polgármester, aki elmondta, hogy már 
kijelölték az oltási központ helyszínét, amit át kell alakítaniuk annak 
érdekében, hogy megfeleljen erre a célra. Az oltási központ kialakítá-
sa az önkormányzat feladata, a fenntartási költség azonban már nem 
terheli a gyergyószentmiklósi költségvetést. A polgármester szerint 
várhatóan 2021. január végén kezdődhet majd el az itt élők beoltása 
koronavírus ellen. (Barabás Orsolya)
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