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Két hét alatt több mint ezer illegális bevándorlót helyeztek karanténba Temesváron
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NEM KÖTELEZIK A KORONAVÍRUS ELLENI IMMUNIZÁLÁST, AZ OLTÁSI ÜTEMTERVBEN SZEREPLŐ VAKCINÁKRÓL SINCS DÖNTÉS 

A pandémia is bizonyítja az oltások fontosságát
A koronavírus-járvány bebizonyította, 
mekkora jelentősége van az oltóanyag-
nak a betegségek, járványok visz-
szaszorításában. Ezeket a döntéseket 
időben kell meghozni, hiszen ha nem 
érjük el időben a 70 százalékos nyá-
jimmunitást, nagyobb valószínűséggel 
jelennek meg a mutációk, és húzódik 
a járvány – mondta el lapunknak 
Vass Levente orvos, akit az RMDSZ 
egészségügyi államtitkári tisztségre 
nevesített.

 » BÍRÓ BLANKA

Fontosnak tartja az oltásprogramban 
előírt – a torokgyík, a tetanusz, a sza-
márköhögés, a kanyaró, a rózsahimlő, a 

mumpsz és a hepatitis B-vírus elleni védel-
met biztosító – ingyenes vakcinák kötelezett-
ségét az RMDSZ által egészségügyi államtit-
kárnak javasolt Vass Levente. Lapunknak 
kifejtette, a képviselőházba két és fél évvel 
ezelőtt „futott be” az oltástörvény szenátus 
által elfogadott formája, amelynek módosí-
tására még ebben a parlamenti ciklusban is 
van lehetőség. A szakpolitikus szerint az ol-
táskötelezettséget a programban előírt vak-

cinákra kell vonatkoztatni, a többi oltóanyag 
esetében, mint például a koronavírus elleni 
vakcina, az érintett beleegyezése szükséges, 
és ez így kell hogy maradjon a következő, 
esetleg megjelenő járványok esetében is.

Vass Levente úgy véli, mindenkinek joga 
van meghozni az egészségével kapcsolatos 
döntéseket, bár felvetődik az egyéni felelős-
ségvállalás kérdése társadalmi szempontból 
is. Az Amerikai Egyesült Államokban pél-
dául fi gyelembe veszik, hogy a cukorbete-
gek betartották-e az előírt étrendet, amikor 
megállapítják, mekkora egészségbiztosítási 
járulékot kell fi zetniük. Az oltásprogramban 
szereplő vakcinák esetében a társadalom el-
várja, hogy az egyén részt vegyen ezeknek a 
betegségeknek a megelőzésében, így ezeket 
kötelezővé tennék, ám a társadalom még 
nem érett meg arra, hogy például a korona-
vírus elleni oltással kapcsolatban is megfo-
galmazódjon ez az elvárás – mondta Vass 
Levente.

Vass Levente szerint az oltástörvényt el 
kell fogadni, hiszen már évek óta „vajúdik”, 
miközben már az előző mandátumban 
egyetértettek a pártok a szükségességé-
vel, viszont egyes politikusok feláldozták 
a vélt népszerűség oltárán. „A koronaví-
rus-járvány bebizonyította, mekkora jelen-
tősége van az oltóanyagnak a betegségek, 
járványok visszaszorításában. Ezeket a 

döntéseket időben kell meghozni, hiszen 
ha nem érjük el időben a 70 százalékos 
nyájimmunitást, nagyobb valószínűséggel 
jelennek meg a mutációk, és húzódik a jár-
vány” – részletezte a volt parlamenti kép-
viselő. Hozzátette, a költséghatékonyság is 
az oltások mellett szól. A kanyaró elleni ol-
tás 2-3 lejbe kerül, míg ha a szövődményei 
miatt a beteg kórházba kerül ezerötszáz lej 
a kezelés költsége. Ha az átoltottsági arány 
nem haladja meg a 95 százalékot, több 
ezer kanyarós megbetegedés jelenhet meg. 
Romániában pedig vannak olyan megyék, 
ahol a kanyaró elleni emlékeztető oltást 
mindössze az érintettek 5 százaléka kapta 
meg, ez is indokolja a törvény elfogadását. 
„A társadalom oda kellene hasson, hogy a 
mindenkori kormányok minél több pénzt 
fordítsanak egészségügyre, oktatásra. A 
jelenlegi körülmények között minden, a 
beoltottsággal megtakarított pénzt a da-
ganatos betegségek, krónikus, vagy éppen 
időskori betegségek innovatív kezelésére 
lehet fordítani” – mutatott rá Vass Leven-
te. Fontosnak tartja, hogy az oltástörvény 
kötelezi az egészségügyi minisztériumot a 
széles körű, anyanyelven történő tájékoz-
tatásra, hiszen az oltástagadók gyereküket 
féltő emberek, akik nem megfelelő forrás-
ból informálódnak, olyan oldalakról, me-
lyeket az orvosi szakma zöme elutasít.

Három év alatt nem sikerült elfogadni az ol-
tástörvényt Romániában, mert a politikusok 
egy része a szakmai véleménnyel szembemen-
ve nem vállalta a népszerűtlennek vélt dön-
tést. A tervezet a képviselőház egészségügyi 
szakbizottságában porosodik. A napokban 
azért került a fi gyelem középpontjába, mert 
a költségvetés tervezetében szerepelnek az ol-
tástörvényben előírt költségek, a tájékoztató 
kampányra, a szülők felvilágosítására szánt 
összegek. Bár a tervezetben az áll, hogy köte-
lezővé teszik a gyerekek beoltását az országos 
oltási ütemtervben szereplő vakcinákkal, va-
lamint a teljes lakosság vagy egyes csoportok 
immunizálását különleges helyzetekben, pél-
dául járványok esetén, a kormány képviselői 
siettek megnyugtatni a közvéleményt, hogy a 
koronavírus elleni oltás nem lesz kötelező. A 
felvetésekre elsőként Raed Arafat államtitkár 
reagált, aki leszögezte, fel sem merült, hogy 
kötelezővé teszik a koronavírus elleni vakci-
nát. Ezt Florin Cîţu kormányfő is megerősítet-
te. „A parlamentben van egy törvénytervezet 
már három éve, aminek semmi köze nincs a 
jelenleg zajló oltási kampányhoz” – idézi az 
Agerpres hírügynökség a miniszterelnököt. 
Ez alapján az tűnik valószínűnek, hogy a 
tervezet véglegesítésekor az oltásnaplóban 
szereplő vakcinákra összpontosítanak, tehát 
a közegészségügy által ingyenesen biztosított 
oltásokra.
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Kormányzati segítséget kért tegnap Bu-
karestben a migránshelyzet kezelésére 

Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, 
arra hivatkozva, hogy a város nem képes 
egymaga megbirkózni az egyre súlyosbo-
dó egészségügyi és szociális problémával. 
A szerb–román–magyar hármas határhoz 
legközelebb található bánsági nagyváros 
elöljárója a belügyminisztériumi egyezte-
tést követően elmondta: a városba rendre 
visszatérnek azok a menedékkérők, akik 
számára a bevándorlási hivatal (IGI) az 
ország más befogadóközpontjaiban jelölt 
ki szállást, hajléktalanokként tengődnek 
a pályaudvaron, vagy a környéken lévő 
elhagyott épületekbe költöznek be. Fritz 
szerint a törvényes előírások szerint a je-
lenlegi járványhelyzetben a városnak kell 
gondoskodnia a Szerbia felől érkező illegá-
lis bevándorlók karanténba helyezéséről, 
de nem képes már azokat is elszállásolni, 
akik az ország többi befogadóközpontjá-
ból térnek vissza Temesvárra.

Lucian Bode belügyminiszter a megbe-
szélés utáni sajtónyilatkozatában kifejtet-
te: a tárca a migránsokat mozgató ember-

csempészbandák felszámolásával próbálja 
orvosolni a problémát. „Egyértelmű, hogy 
a migránsok nem azért térnek vissza Te-
mesvárra, mert ott akarnak maradni. Az 
embercsempész-hálózatok hozzák őket, 
aztán onnan gyűjtik be a migránsokat, 
hogy Nyugatra juttassák őket” – idézte a 
minisztert az MTI. Újságírói kérdésre vá-
laszolva Bode elismerte: nincs törvényes 
alapjuk meggátolni a másutt elszállásolt 
menedékkérőket, hogy visszamenjenek 
Temesvárra, mert nem lehet fogságban 
tartani őket, a törvény szabad mozgást 
biztosít számukra. A tárcavezető szerint 
keresik a jogi megoldást olyan szankciók 
bevezetésére, amelyek elriasztanák az or-
szág más befogadóközpontjaiba heti rend-
szerességgel visszaszállított migránsokat 
attól, hogy visszatérjenek a nyugati határ 
közelébe.

Az Agerpres hírügynökség szerint Te-
mesvár polgármesteri hivatala két hét 
leforgása alatt több mint ezer illegális be-
vándorlót helyezett hatósági karanténba. 
A migránsokat öt-tíz napig a CFR-líceum 
épületében szállásolják el, amíg elvégzik a 
szükséges járványügyi teszteket, majd a me-
nedékkérőket átveszi a bevándorlási hivatal. 

Cosmin Tabara alpolgármester szerint a vá-
rosháza minden elszállásolt menedékkérő-
nek 16,6 lej értékben biztosít napi egyszeri 
meleg ételt, a reggelijüket és vacsorájukról 
pedig civil szervezetek adományaiból gon-
doskodnak. „A határrendészet által rendel-
kezésünkre bocsátott adatok szerint 2016 óta 

folyamatosan növekszik a migránsok szá-
ma: az akkori 6000-ről évi 30-35 ezerre. Félő, 
hogy idén még többen lesznek. Most még 
kevesen jönnek, mert hideg van, de ahogy 
melegszik az idő, egyre többen lesznek, és a 
Temesvárra nehezedő nyomás egyértelműen 
nőni fog” – közölte az alpolgármester.

Temesvár kormányzati segítséget kért a migránshelyzet kezelésére




