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Felgyorsítanák  az oltást
Az orvostanhallgatók és tanáraik következnek az oltási sorrendben

A N T A L  E R I K A ,
B A L O G H  L E V E N T E

Az egyetemről elsőként az or-
vostanhallgatók és tanáraik 
kapják meg az oltást, majd 

őket követik a gyógyszerész diákok 
és végül a műszaki szakos hallgatók. 
Szőcs-Trinfa Klementina, a Maros-
vásárhelyi Magyar Diákszövetség 
irodavezetője a Székelyhon érdek-
lődésére elmondta, egyelőre nem 
tudnak pontosat arról, hogy miként 
történik az oltás beadása, valószínű-
leg a regisztráció alapján kerülnek 
majd sorra az oltóközpontokban. 
Az irodavezető kérdésünkre azt is 
elmondta, tudomása szerint diák-
társainak többsége be fogja oltatni 
magát, hiszen a járvány csak így 
szorítható vissza, illetve a család-
tagjaikat is szeretnék megkímélni a 
fertőzéstől. Érdeklődésünkre, hogy 
ő beadatja-e az oltást, Szőcs-Trin-

fa Klementina azt válaszolta, hogy 
igen, hiszen ő is óvná családtagjait a 
megbetegedéstől, illetve ő is szeret-
né elkerülni a fertőzést. 

Ahogy már írtunk róla, a nagy 
szakemberhiány miatt a kormány 
lehetővé tette, hogy az orvosi egye-
temeken tanulók is segítsenek a 
fertőzötteket ellátó kórházakban. 
Maros megyében 264 egyetemi 
hallgató jelentkezett az önkéntes 
munkára, akik meghatározott óra-
számot dolgozhatnak. Az orvostan-
hallgatók örültek a lehetőségnek, 
hiszen – ahogy fogalmaztak – az 
egyetem elvégzése után „már éles-
ben” fogják gyakorolni a gyógyí-
tást, és gyakorlat nélkül sokkal ne-
hezebb lenne, ez pedig nagyszerű 
alkalom a gyakorlatra is. 

Jövő héttől jöhet 
a második fázis

Az eddigieknél is jobban felgyor-
sulhat az oltási folyamat ország-
szerte, sőt a második fázis is el-
kezdődhet már január közepén. 
Florin Cîţu miniszterelnök nemrég 
jelentette be, hogy a kormány már 

jövő héten szeretné elkezdeni a 
második fázist. „A kormány célja 
az, hogy már a jövő hét második 
felében elkezdődjön a koronavírus 
elleni oltási kampány második fá-
zisa” – jelentette be tegnap Florin 
Cîţu miniszterelnök. A kormányfő 
erről a prefektusokkal folytatott 
videóértekezleten beszélt. „A cé-
lunk az, hogy a jövő hét második 
felétől elkezdjük a második fázist, 
ami azt jelenti, hogy el kell ké-
szülniük a kórházakon kívüli oltó-
központoknak is. 932 pontról van 
szó, és szükségünk van az önök 
támogatására is. A lehető leggyor-
sabban működőképessé kell tenni 
a központokat” – jelentette ki a 
miniszterelnök. Az oltási kampány 
eddigi ritmusát jónak nevezte, és 
reményét fejezte ki, hogy hama-
rosan sikerül elérni a napi 20 000 
beoltott személyt. A kormányfő el-
mondta, heti 140 000 oltás érkezik 
az országba, de a kormány célja 
ezen mennyiség növelése, ennek 
nyomán pedig az, hogy naponta 
100 000 embert lehessen beoltani.

Az oltási kampány koordiná-
tora, Valeriu Gheorghiță közölte: 
a várhatóan január 15-én induló 
második körben mintegy négymil-
lió 60 éven felüli, illetve krónikus 
beteg polgárt oltanak be. Először 
az egészségügyi-szociális köz-
pontokban ápolt 40 000 személy 
kapja meg a vakcinát. A harmadik 
fázis várhatóan áprilisban kez-
dődik, de ez a rendelkezésre álló 
vakcina mennyiségtől is függ. Mint 

elmondta, a következő, 150 000-es 
adag érkezését tegnapra várták az 
országba, ami meg is érkezett.

Mint ismeretes, az első fázis-
ban a mintegy 300 000 egészség-
ügyi dolgozó kapja meg az oltást, 
a másodikban pedig a krónikus 
betegek, az idősek és a stratégiai 
intézmények dolgozói, köztük a pe-
dagógusok. Egyébként a már 
meglévő oltópontok 90 szá-
zalékának megnyitásával 
valóban sikerült felgyorsí-
tani az immunizálási folya-
matot: hétfőn már egy nap 
alatt majdnem annyi személyt 
oltottak be a koronavírus elleni 
vakcinával, mint addig az oltási 
kampány december 27-ei kezdete 
óta összesen. A hivatalos közlés 
szerint a hétfői nap folyamán 11 912 
személy kapta meg Romániában a 
Pfi zer-       BioNTech koronavírus el-
leni vakcináját. Addig a beoltottak 
száma valamivel 15 ezer fölött volt.

Enyhe allergiás reakciók

Az újonnan beoltott személyek 
közül tíznél jelentkezett enyhe al-
lergiás reakció. Az oltási kampány 
kezdetétől összesen 47 személynél 
jegyeztek kisebb allergiás reak-
ciót, ebből 8 esetben a szúrás he-
lyén keletkezett lokális reakcióról 
és fájdalomról van szó, 39 esetben 
olyan általános reakciókról, mint 
láz, fejfájás, izomfájdalom, ízületi 
fájdalom, erőtlenség, szorongás, 
allergiás bőrkiütés.

Az orvostanhallgatókat 
és az orvosi egyetem tanárait 
oltják ettől a héttől
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Operett a színházban
Eisemann Mihály és Szilágyi 
László Én és a kisöcsém című 
operettjét játssza ebben az 
időszakban a Csíki Játékszín 
társulata. Ma a Tiborc 1-es bér-
leteseket, pénteken a Bánk bán 
1-es bérleteseket, szombaton 
a Bánk bán 2-es bérleteseket, 
vasárnap a Tiborc 2-es bér-
leteseket várja a színház. Az 
operett minden alkalommal 19 
órai kezdéssel tekinthető meg. 
Jegyek a fennmaradó helyek 
függvényében válthatók előa-
dás előtt egy órával a helyszí-
nen. A történet szerint Kelemen 
Félix, a Zabakol tápszergyár 
igazgatója egy jó üzlet remé-
nyében Willy Andersenhez, 
a dán milliomoshoz adná a 
lányát. Megérkezik azonban a 
tavasz, és teljesen összekuszál 
mindent. Legfőképp Kelemen 
Kató kisasszony érzelmeiben 
okoz zűrzavart, aki ebben az 
évszakban mindig felpezsdül, 
és esze ágában sincs a papa 
kívánságának eleget tenni. 
Minden szál egy velencei bu-
szos kiránduláshoz vezet, ami 
úgy tűnik, fontos változásokkal 
kecsegtet.

Színpadon a Figura
A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház január 8-án, 
pénteken 19 órától játssza 
Gianina Cărbunariu: Stop the 
Tempo! című színművét. Jegyek 
válthatók munkanapokon 15 és 
19 óra között a Figura Stúdió 
Színház előterében található 
jegypénztárban. Helyfoglalás és 
információk a 0752-227011-es 
telefonszámon vagy az org@
figura.ro e-mail-címen igé-
nyelhető. Online jegyvásárlás: 
biletmaster.ro. A helyek száma 
korlátozott.

Kevesebb új járművet  
helyeztek forgalomba
A forgalomba helyezett új 
járművek száma Romániában 
csaknem 22 százalékkal, 126 
351-re csökkent tavaly – kö-
zölte a Romániai Autógyártók 
Egyesülete. A kimutatás szerint 
decemberben hiába nőtt csak-
nem 16 százalékkal, 15 974-re a 
forgalomba helyezett új jármű-
vek száma, ez csak mérsékelni 
tudta az éves visszaesés 
mértékét. A piacvezető márka 
továbbra is a Dacia maradt 
2020-ban, amelyből csaknem 
40 ezret helyeztek forgalomba, 
a második a Skoda volt 10 288 
járművel. A használt autók 
adásvételében az értékesített 
darabszám egész évben és az 
utolsó hónapban is csökkent. 
Decemberben a forgalomba 
helyezett használt járművek 
száma 5 százalékkal, 34 174-re 
csökkent, míg tavaly egész év-
ben 405 045 használt járművet 
helyeztek forgalomba, ami 8,9 
százalékos csökkenés 2019-
hez mérten.

• RÖVIDEN 

• Megkezdődött a héten a Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 
diákjainak és tanárainak a koronavírus elleni oltásra 
való feliratkozása és beoltása. Közben a miniszterel-
nök jelezte, az eddigieknél is jobban felgyorsulhat az 
oltási folyamat országszerte, sőt a második fázis is 
elkezdődhet már január közepén.




