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Az oltóközpontban néhány másodperc alatt beadják a Pfi zer-BioNTech-vakcinát

 » BÁLINT ESZTER

Pénteken, az utolsó online óra után elkez-
dődött a diákok félévközi vakációja, és 

az ország számos településén van remény 
arra, hogy február 8-án már jelenléti ok-
tatással kezdődjön el a második félév. A 
folytatásról a vakáció idején, Sorin Cîmpe-
anu oktatási miniszter bejelentése szerint 
várhatóan február 2-án születik döntés, az 
egyes megyék, települések járványhelyze-
te határozza majd meg a nyitást és a nyitás 
mikéntjét.

A zöld forgatókönyv ezúttal is ott alkal-
mazható, ahol alacsony a koronavírussal 
fertőzöttek száma, az ilyen településeken 
minden óvoda és iskola megnyithatja a ka-
puit. A sárga forgatókönyv ott lép érvénybe, 
ahol 1,5 és 3 között van az ezer főre eső fer-
tőzött, itt az óvodások, az 1–4., valamint a 

végzős, vagyis 8. és 12. osztályosok vehetnek 
részt jelenléti oktatásban, a többiek online 
folytatják a tanulást. A 3 ezrelék fölött alkal-
mazott vörös forgatókönyv azt jelenti, hogy 
csak az óvodások és az elemi osztályosok 
térhetnek vissza a tanintézetekbe, a többiek 
laptopok, táblagépek előtt vesznek részt az 
órákon. Egy új forgatókönyvet is kidolgoztak 
ugyanakkor a hatóságok, 6 ezrelék felett ka-
rantént rendelnek el, és az oktatás minden 
szinten az online térben folytatódik a máso-
dik félévben is.  Sorin Cîmpeanu a napokban 
elismerte: méltánytalan, hogy a magánóvo-
dák működhetnek most is, az államiak pe-
dig nem, ám egyelőre hivatalos döntés nem 
született arról, hogy a járványhelyzettől füg-
getlenül, azaz 6 ezrelékes fertőzöttségi ráta 
fölött is kinyithatnak az óvodák.

Egyébként az oktatási miniszter számítá-
sai szerint a diákok csaknem fele visszatér-

het az iskolákba február 8-án. A 2020–2021-
es tanév 34 hétből áll. A második félév 
február 8-ától június 18-áig tart, amelyet két 
húsvéti vakáció szakít meg április 2-a és 11-e, 
valamint április 30-a és május 9-e között, a 
nyugati keresztény, illetve az ortodox húsvét 
időpontja szerint.

A tizenkettedikes tanulók 32 hetet jár-
nak iskolába, ők június 4-én zárják az 
évet. A nyolcadik osztályosok tanéve 33 
hetes, ők június 11-én végeznek. A szakis-
kolás és szakközépiskolai tanulók (a vég-
zős osztályok kivételével) 37 hetet járnak 
iskolába.

A félévközi vakáció idején döntenek a jelenléti oktatásról

Maszkot kapnak az iskolába visszatérő diákok

Az iskola biztosítja a védőmaszkot azoknak a diákoknak, akik február 8-án vissza-
térhetnek az iskolapadokba, a célra több mint 37 millió maszk áll az oktatási minisz-
térium rendelkezésére – jelentette be pénteken Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 
Beszélt ugyanakkor arról is, hogy ott várható majd hibrid tanítás, ahol olyan tanárok 
és/vagy diákok vannak, akik számára egészségügyi okokból nem ajánlott a jelenléti 
oktatás. Jelezte egyúttal, hogy a továbbra is online oktató tanároknak egy nap alatt, 
előre meghatározott órarend szerint kell megtartaniuk minden órájukat, hogy ne ala-
kuljon olyan helyzet, melyben a diákoknak ugyanazon a napon iskolába is menniük 
kell, és online óráik is vannak.

GYORS BEJELENTKEZÉS, APRÓ SZÚRÁS, ORVOSI FELÜGYELET – PÉLDAMUTATÓ BÁNÁSMÓD A BIHAR MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETBEN 

Meglepően kellemes oltástapasztalatok Élesden
Több mint száz kilométer utazás, 
majd űrlapkitöltés után néhány má-
sodperc alatt megkaptam a korona-
vírus elleni vakcinát az élesdi városi 
kórházban. A Bihar megyei oltóköz-
pontban rendkívül gördülékeny a 
munkafolyamat.

 » BEDE LAURA

V ajon az oltástól vagy a koránkelés-
től fáj a fejem? – tűnődtem néhány 
órával azután, hogy megkaptam a 

koronavírus elleni vakcina első dózisát. 
Reggel hét után ugyanis már ébredezni 
kellett ahhoz, hogy a kolozsvári vasútál-
lomásról elérjem az Élesdre tartó vonatot. 
Természetesen könnyebb lett volna hely-
ben megkapni a szérumot, de a kincses 
városban – sőt a teljes Kolozs megyében 
– az oltási kampány második szakaszá-
nak kezdete óta szinte folyamatosan 
nulla szabad helyet mutat az országos re-
gisztrációs felület. Így kiválasztottam az 
otthonomhoz legközelebb levő – de még 
így is több mint 100 kilométerre levő –, vi-
szonylag könnyen, akár tömegközlekedé-
si eszközzel is megközelíthető települést, 
és zökkenőmentesen jelentkeztem. Prob-
lémásabb volt viszont a városi kórházhoz 
elérni, ugyanis a vonaton szembesítettek 
azzal, hogy a Bihar megyei településen 
nincs taxi. „Hogy itt, taxi? Dehogy” – 
mondta nevetve egy úriember, aki egyből 
vette telefonját és megkérte egy ismerő-

sét arra, hogy elszállítson az állomástól 
az egészségügyi intézetig.

Amint beléptünk az udvarra, egy kon-
ténerből kilépve kedves tekintettel foga-
dott két személy, majd behívtak a szüksé-
ges űrlapok kitöltése céljából. Lázmérés, 
személyiigazolvány-szkennelés, majd az 
esetleges betegségekre, allergiára, koro-
navírus-fertőzésre vonatkozó kérdések 
megválaszolása következett. A krónikus 
betegségben szenvedő anyukámmal kezd-
ték, mivel én kísérőként jelentkeztem be. 
Ugyanis azt gondoltam, hogy a hét eleji 
bejelentés, miszerint 35 ezer nem kockázati 
csoportba tartozó személyt új, tíz nappal 
későbbi időpontban oltanak be, újságíró-

ként bizonyára rám is vonatkozik. Viszont 
amikor – szerencsére – rákérdeztem, hogy 
a platformon mikor jelenik meg az új idő-
pont, elkérték a személyim, és ellenőrizték 
a foglalásom. Mint kiderült, a programálá-
som érvényes volt, az országos regisztráci-
ós felületen nem írták át az időpontot, sem 
SMS-ben, sem e-mailben nem értesítettek 
módosításról.

Így nem maradt más hátra, mint át-
menni az oltóközpontba, és megkapni a 
Pfi zer–BioNTech-vakcinát. Az adatokat 
ellenőrző személyzet egyik tagja átkí-
sért a kis terembe, ahol körülbelül öt-hat 
egészségügyi alkalmazott sürgött-forgott. 
A kar szabaddá tétele után megkaptuk az 

oltást: az injekcióknál megszokott tíz má-
sodperces fájdalom, szúró érzés. Közben 
tájékoztattak a nap folyamán tapasztal-
ható izomfájdalomról, főként a karban, 
és esetleges fejfájásról. „Mindez termé-
szetes” – hangoztatták az asszisztensek. 
Az oltóterem szomszédságában levő kis 
szobában pedig 15 percig – allergiás tü-
netekre jellemző személyeknél fél óráig 
– megfi gyelés alatt tartottak. A vérnyo-
másvétel és pulzusmérés után végig egy 
orvos felügyelte a beoltott embereket. 
Időközben megkaptuk az első oltás be-
adásáról szóló igazolást, amivel negyed 
óra után távozhattunk is. De még előtte 
engedélyt kértem a fotózásra, és mind az 
egészségügyi alkalmazottak, mind az ol-
tásra érkező emberek készségesen vállal-
ták a „refl ektorfényt”.

A kórházkapun kijövet mintha időu-
tazást éltem volna át: meglepődve ta-
pasztaltam, hogy még csak fél egy van, 
miközben az időpontfoglalás egy órára 
szólt. Aztán leesett, hogy vannak dolgok, 
amelyek gördülékenyen mennek: amikor 
a megadott időpont előtt közel egy órával 
eltévedt tekintetű emberek jelennek meg 
az intézet udvarán, megszólítják őket, el-
lenőrzik adataikat, elkísérik őket az oltó-
központig, ahol nem alakulnak ki sorok, 
mert amint elhagyták a termet a beoltot-
tak, újakat engednek helyükre. Már csak 
remélem, hogy az ország többi oltóköz-
pontjában is ilyen emberséges, professzi-
onális, segítőkész személyzet szúrja be a 
tűt a – jelen cikk írásának pillanatában 
amúgy erősen sajgó – karba.
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