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Kiterjesztik az oltáskampányt
Napokon belül elkezdődik a koronavírus elleni oltáskampány második fázisa

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Zökkenőmentesen zajlik a ko-
ronavírus elleni oltáskam-
pány első fázisa Hargita me-

gyében. Három nap alatt elfogyott 
az első oltóanyag-szállítmány, ami 
675 adag védőoltást jelent – tájé-
koztatott Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgató-
ság vezetője, megjegyezve azt is, 
hogy már megérkezett a második 
szállítmány. Az első fázisban az 
egészségügyben dolgozó alkalma-
zottak, illetve a szociális ellátó-
rendszerben ápolási munkát vég-
ző személyzet jogosult az oltásra, 
az igazgatóság becslése szerint ez 
körülbelül ötezer személyt jelent, 

tehát a harmadik nap végére 
a jogosultaknak majdnem 
a 14 százalékát immuni-
zálták. Az egészségügyben 
dolgozók közül legnagyobb 

arányban az orvosok kérték a 
védőoltást, valamivel kisebb volt 
az arány az asszisztensek körében, 
a legkevesebben pedig a kisegí-
tőszemélyzet tagjai közül igényel-
ték a vakcina beadását – tájékozta-
tott Tar Gyöngyi, rámutatva, ebből 
is látszik, hogy azok tartanak leg-
inkább a védőoltástól, akiknek 
nincs kellő ismeretanyaguk a vak-
cináról. Kitért ugyanakkor arra 
is, hogy a közösségi hálón terjedő 
tudománytalan, illetve hamis in-

formációk nagyon sokat ártanak az 
oltáskampánynak.

Jogosultsági csoportok

A koronavírus elleni oltáskam-
pány második fázisa január 15-én 
kezdődik – tájékoztatott a megyei 
egészségügyi igazgatóság vezető-
je. Ebben a szakaszban az idősek, 
illetve krónikus betegek, valamint 
a kulcsfontosságú tevékenységi 
területeken, továbbá a terjedés 
szempontjából magasabb kockáza-
tot jelentő munkakörökben dolgo-

zó munkavállalók kaphatják meg 
a védőoltást. Ebbe a jogosultsági 
csoportba tartoznak a 65 éven felü-
liek, kortól függetlenül a krónikus 
betegségekben szenvedők, a védel-
mi, illetve belügyminisztérium alá-
rendeltségébe tartozó hatóságok és 
intézmények alkalmazottai, de eb-
be a kategóriába tartozik az állami 
intézmények, minisztériumok, a 
parlament, a kormány, az elnöki 
hivatal – valamint az ezek aláren-
deltségébe tartozó intézmények – 
működését biztosító személyzet is. 
A magánszektorban a létfontossá-
gú ágazatok dolgozói igényelhetik 
a védőoltást az oltáskampány má-
sodik fázisában. Az élelmiszeripar 
esetében ide tartozik a pék-, tej-, 
hús-, zöldség- és gyümölcsipari 
ágazat termékeinek előállítását, 
feldolgozását és szállítását végző 
személyzet. Az összes közműszol-
gáltató alkalmazottai, illetve az 
energiaszállítási ágazatban dolgo-

zók is jogosultak az oltásra, akár-
csak a gyógyszergyártásban dolgo-
zók, illetve egészségügyi anyagok 
előállítását, forgalmazását, szállí-
tását végző alkalmazottak, a vasúti 
pályaudvarok, katonai és polgári 
repülőterek, fontosabb kikötők 
dolgozói, az oktatási rendszer és a 
bölcsődék alkalmazottai, az egy-
házi személyzet, a posták és futár-
szolgálatok személyzete, az állami 
televízió és rádió alkalmazottai, 
valamint a sajtó munkatársai, akik 
a megfertőződés fokozott kockáza-
tával járó tevékenységet végeznek. 
A felsoroltak többsége intézményi, 
vállalati szinten kell előjegyeztes-
se magát az oltásra, a 65 éven felü-
liek, valamint a krónikus betegek 
esetében a legajánlatosabb az, ha 
háziorvosuknál teszik meg ezt – 
mondta el Tar Gyöngyi. „A legjobb, 
ha családorvosuknál regisztrál-
nak. Több beszélgetőműsorban, 
amelyekben részt vettem, hallot-

tam, hogy vannak, akiknek külön-
böző krónikus betegségeik vannak 
és aggódnak, hogy ellenjavallt-e az 
oltás. Egyértelműen nem ellenja-
vallt semmilyen krónikus betegség 
esetében, többször kihangsúlyoz-
ták az engedélyezési folyamat so-
rán is, hogy nincs olyan krónikus 
betegségcsoport, amelynek ese-
tében ellenjavallt lenne – még az 
immunbetegségek esetében sem –, 
de ilyen esetekben beszélni kell a 
kezelőorvossal” – magyarázta az 
egészségügyi igazgatóság vezetője.

Lesznek prioritások

A második fázisban lesznek pri-
oritások. Tar Gyöngyi elmondta, 
arról már tájékoztatást kaptak, 
hogy az idősotthonokban és a 
bentlakásos rendszerben működő 
ápolási központokban élő idősek 
és betegek kérésre történő beoltá-
sával kezdődik az oltáskampány 
második fázisa. Ezeknek az in-
tézményeknek már el is küldték a 
felszólítást, hogy írják össze az ol-
tásigénylőket, Tar Gyöngyi szerint 
ugyanakkor fontos az is, hogy a 
szóban forgó idős, beteg emberek 
az otthonok személyzetétől, vala-
mint a hozzátartozóktól megkap-
ják a megfelelő tájékoztatást az 
oltás fontosságáról.

Az oltáskampány harmadik fázi-
sa várhatóan áprilisban kezdődhet 
el, akkorra viszont – az oltóanyag-
gyártási ritmus, illetve a megnöve-
kedett igény miatt – elképzelhető, 
hogy lesznek torlódások – mondta 
el az igazgatóság vezetője. Hang-
súlyozta ugyanakkor: ezért fontos, 
hogy aki most valamelyik prioritási 
csoport tagjaként megkaphatja az 
oltást, az adassa is be magának, 
mert kérheti ugyan a későbbi fázi-
sokban is, de akkor már nem tud-
nak számára prioritást biztosítani.

Öngyilkos lehetett
Egy nő arról értesítette Székely-
udvarhelyen a 112-es sürgősségi 
hívószámot vasárnap délben, 
hogy holtan találta férjét az 
otthonukban. Déli tizenkét óra 
előtt nem sokkal riasztották a 
hatóságokat egy elhunythoz, 
akit a fején ért lövés – erősí-
tette meg az állami rendőr-
ségtől kapott értesítést László 

Szabolcs, a Székelyudvarhelyi 
Helyi Rendőrség vezetője, akinek 
munkatársai az állami rendőrök-
kel közös járőrözésen voltak a 
hívás pillanatában. Mint László 
Szabolcs lapunknak elmondta, 
az áldozat egy idős férfi volt, aki 
a helyszíni nyomok alapján maga 
vethetett véget életének saját, 
hivatalos engedéllyel tartott 
vadászpuskájával. 

• RÖVIDEN 

• Az egészségügyi személyzet körében az orvosok kérik 
a legnagyobb arányban a koronavírus elleni védőoltás 
beadását. Hargita megyében az oltáskampány első 
három napján majdnem hétszáz adag vakcina fogyott el, 
ebből az első fázisban beoltandó jogosultaknak mintegy 
12 százalékát immunizálták. Napokon belül elkezdődik 
az oltáskampány második szakasza.

ROSTÁS SZABOLCS

Az országos vészhelyzeti bizott-
ság pénteki ülésén aktualizálta 

a veszélyes országok listáját, az úgy-
nevezett „sárga övezetet”. A döntés 
értelmében az eddigihez képest húsz-
szal több, 50 ország szerepel a listán, 
kivéve Magyarországot. Az új lista 
január 9-étől, szombat 20 órától érvé-
nyes. Lényeges, hogy a Magyarország-
ra történő beutazás esetében továbbra 
is fennáll a karanténkötelezettség. 
Románia először október 5-én sorolta 

az ún. sárga övezetbe tartozó államok 
közé Magyarországot az Európai Be-
tegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) adatai alapján; ezút-
tal is a százezer lakosra kivetített fer-
tőzésszámot veszik fi gyelembe, amely 
a legutóbbi adatok szerint Románi-
ában 253,08, míg Magyarországon 
242,73 kéthetes időtartamra számítva. 
December közepén a listáról lekerült 
számos olyan nyugat-európai ország – 
Spanyolország, Olaszország, Németor-
szág, Nagy-Britannia –, ahol összesen 
több millióra rúg a román állampol-
gárok száma, így ők hazautazhattak 
karácsonyra. (Nagy-Britanniát a ko-

ronavírus új vírustörzsének megjele-
nése után sorolták ismét a veszélyes 
országok közé). Ezek az országok most 
visszakerültek a listára, így onnan is-
mét karanténkötelezettség közepette 
lehet Romániába utazni. A beutazási 
korlátozások értelmében a Romániá-
nál fertőzöttebb országokból érkezők 
közül mindazok, akik legtöbb három 
napot maradnak az országban, nem 
lesznek karanténkötelesek, viszont fel 
kell mutatniuk egy, a Romániába való 
beutazás előtt legtöbb 48 órával elvég-
zett negatív COVID-tesztet. Azoknak 
a polgároknak, akik három napnál 
tovább kívánnak tartózkodni Románi-

ában, 14 napos karanténba kell vonul-
niuk. Az ő esetükben lehetőség nyílik 
arra, hogy nyolc nap elteltével kérésre 
koronavírustesztet végeztessenek, és 
amennyiben ez negatív, ugyanakkor 
az érintettek tünetmentesek, tíz nap 
elteltével elhagyhatják az elkülönítést. 
Ellenkező esetben le kell tölteniük a 14 
napos karantént.

Ezzel egy időben immár 
Romániában is azonosí-
tották a koronavírus új tör-
zsét, mégpedig egy 27 éves 
Giurgiu megyei nőnél. Dr. 
Cătălin Apostolescu, a bu-
karesti Matei Balș Járványtani Inté-
zet szóvivője pénteken közölte, hogy 
a koronavírus új, először Nagy-Bri-
tanniában megjelent törzsét észlelték 
az országban; az információt meg-
erősítette az egészségügyi minisztéri-
um is. A páciens állapota jó. 

Karantén nélkül Magyarországról Romániába
• Feloldották a karanténkötelezettséget a Magyarországról Romániába beutazó 
polgárok esetében, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó intézke-
dések keretében ugyanis a bukaresti hatóságok már nem sorolják a súlyosan fertő-
zöttnek számító államok közé Magyarországot.




