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Rögtön iskolakezdés után
Egy Maros és két Hargita megyei diáknak lett pozitív a tesztje
• Pár nappal is-
kolakezdés után 
Maros megyében 
egy diákról, Hargita 
megyében két diák-
ról derült ki, hogy 
koronavírusos. Har-
gita megyében egy 
elemi osztály és egy 
óvodai csoport került 
át online tanrendbe, 
miután a pedagógu-
soknak pozitív lett a 
koronavírustesztjük.

H A J N A L  C S I L L A

I skolakezdés után egy héttel 
Maros megyében egy diáknak, 
két pedagógusnak, illetve az 

iskolai kisegítő személyzet és peda-
gógussegédek közül négynek volt 
pozitív a koronavírustesztje – tájé-
koztatott a számokról Irimie-Matei 

Camelia, a Maros megyei 
tanfelügyelőség sajtószó-
vivője. Mint elmondta, he-
tente frissítik a jelentéseket, 
ezek a fertőzések az elmúlt 
héten derültek ki, ezen a hé-
ten még nem érkezett jelen-

tés a fertőzésekről.
Hargita megyében jelenleg 33 

diák van karanténban, kettő koro-
navírusos, továbbá karanténban 
van hat pedagógus, ötnek van 
visszaigazolt pozitív koronaví-
rustesztje, egy oktatósegéd van 
karanténban, egy koronavírusos, 

illetve egy kisegítő személy is ka-
ranténban van jelenleg. Csíksze-
reda környéki iskolában egy elemi 
osztály került át online tanrend-
be, mivel a tanítójuk koronavíru-
sos lett, illetve egy Maroshévíz kö-
zelében lévő óvodai csoport került 
át szintén online forgatókönyvbe, 
mert az óvónőjüknek pozitív lett 
a koronavírustesztje – részletez-
te a számokat Cristinel Glodeanu 
főtanfelügyelő-helyettes. Mint fo-
galmazott, az említettek a vakáció 
után már fertőzötten érkezhettek 
iskolába, tehát nem ott kapták el, 

ugyanis a pozitív esetek pár nap-
pal iskolakezdés után derültek ki.

„Mindent megteszünk azért, 
hogy biztonságos hely legyen az 
iskola, de a gyerekek nemcsak ott 
találkoznak, hanem közösségek-
be, boltokba járnak, ingáznak. 
Hetente tartunk videokonferen-
ciákat az iskolaigazgatókkal, és 
megkértem, hogy kérjék a helyi 
hatóságoktól a fertőtlenítősze-
rekre, védőmaszkokra szükséges 
összegeket, hogy betarthatók 
legyenek az egészségügyi előírá-
sok. Továbbá fontos, hogy betart-

sák az iskolákban a közlekedési 
útvonalakat, hogy ne legyenek 
zsúfoltak a folyosók, ne alakul-
jon ki tömeg” – hangsúlyozta a 
főtanfelügyelő-helyettes. Arra is 
felhívta az iskolák alkalmazotta-
inak figyelmét, hogy csak bizton-
ságos forrásból tájékozódjanak, 
és ha lehetséges, iratkozzanak fel 
oltásra, ezzel is csökkentve a fer-
tőzésveszélyt, hogy nyitva tart-
hassanak a tanintézetek.

Ismét megjelent a koronavírus 
Székelyföld egyes iskoláiban
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

„Nagyon sokan jönnek hozzánk 
oltásra más megyéből, de a 

környező településekről is. 
Most is van itt egy házas-
pár Bukarestből, de voltak 
Kolozsvárról, Temesvárról. 
Azt tapasztaljuk, hogy a 
helybéliek, főleg az idős 
korosztály nyelvi nehéz-

ségbe ütközik, és nem tud-
nak regisztrálni. Van egy úgyneve-

zett forródrótos telefonunk, ahol a 
hívások nyolcvan százalékát az teszi 
ki, hogy panaszkodnak az emberek, 
hogy nem tudják regisztráltatni ma-
gukat, holott szeretnék megkapni a 
koronavírus elleni vakcinát” – rész-
letezte Bíró Katalin. A gyergyószent-
miklósi oltóközpont vezetője szerint 
az ellenkampány is felerősödött, 
mégis egyre többen igénylik az ol-
tást a Gyergyói-medencében, sokuk-
nak azonban segítségre van szüksé-
gük a regisztrálásnál.

A jelenleg zajló oltáskampány 
első és második szakaszában oltás-

ra jogosultak közül sokan ágyhoz 
kötöttek, esetleg betegségük miatt 
nem hagyhatják el otthonukat. Ők 
is regisztrálhatnak, hiszen nekik 
házhoz viszik a vakcinát, ez viszont 
nem kis munkát jelent a gyergyó-
szentmiklósi központnak. „Húszan 
dolgoznak a mi oltóközpontunkban 
– orvosok, asszisztensek, admi-
nisztrációs kollégák –, és a mobil 
csoportot belőlük alakítom ki. Nagy 
területre kell eljussunk Gyergyó-
tölgyestől Maroshévízen át a Gyi-
mesekig. A háznál történő oltásra 
külön listánk van, tíz személynek 
kell összegyűlnie, és akkor a mobil 
csoport kimegy és beoltja nemcsak 
az ágyhoz kötött személyt, hanem 

kérés esetén az őt gondozót, vagy 
idős személyek esetében a velük 
egy háztartásban élőt is. Nekik a 
Moderna cég vakcináját adjuk be.” 
A gyergyószentmiklósi Kórház utcá-

ban működő oltóközpontot a 0730–
710094-es telefonszámon is el lehet 
érni, ahol az érdeklődők a központ 
működésével kapcsolatban tudhat-
nak meg több információt.

Oltás Gyergyóban: nyelvi nehézség a helyieknek, lehetőség a bukarestieknek
• A hét minden napján fogadják az oltásra jelentkező-
ket február elsejétől a gyergyószentmiklósi Kórház ut-
cában kialakított oltóponton. Hétfőig több mint hétszáz 
személy kapta meg itt a koronavírus elleni vakcina első, 
esetenként második adagját. Volt olyan nap, amikor a 
beoltottak száma meghaladta a kétszázat.

A gyergyószentmiklósi Kórház utcában 
működő oltóközpont
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Megszólt támogatás
A határon túli magyarok 
ellen hergeli az anyaországi 
adófizető polgárokat a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
egyik parlamenti képviselője, 
párhuzamot vonva az egyik 
magyarországi kórházban 
uralkodó állapotok, valamint a 
székelyföldi műjégpálya hétvé-
gi felavatása között. Stum-
mer János közösségi oldalán 
posztolt bejegyzésében fejezte 
ki rosszallását amiatt, hogy 
a magyar kormány anyagilag 
támogatta a Marosszentgyör-
gyön felépült létesítményt. „Mi 
a közös a Baleseti Intézetben és 
a székelyföldi műjégpályában? 
Mind a két helyen kabátban 
kell lenni, és mind a kettőt Ön 
fizeti” – olvasható a budapesti 
Országgyűlés nemzetbizton-
sági bizottságának elnöki 
tisztségét betöltő honatya 
posztjában. Az ellenzéki politi-
kus ezzel egyrészt a Népszava 
című magyarországi ellenzéki 
napilap szombaton közzétett 
cikkére utalt. Ebben az áll, hogy 
kabátban és sálban dolgoznak 
az orvosok és a nővérek a buda-
pesti Baleseti Intézetben, mert 
az extrém hidegben kifűthetet-
lenné vált az épület. A cikkből 
egyébként nem derül ki, hogy 
ki az egészségügyi intézmény 
fenntartója, kinek kellene 
finanszíroznia a nyílászárók 
cseréjét, hogy ne csökkenjen 
drasztikusan a hőmérséklet az 
épületben. Stummer János más-
részt azt sugallja, hogy ilyen 
körülmények között a magyar 
kormánynak nem kellett volna 
pénzt adnia a Marosvásárhely 
szomszédságában létesült 
sátortetős műjégpályára. Mint 
arról beszámoltunk, a vasárnap 
Marosszentgyörgyön felava-
tott létesítményt a Mens Sana 
Alapítvány építette a magyar 
kormány 264 millió forintos 
támogatásával. 
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