
Megalapozatlan félelem. Sokan vitatják 
az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem 
által kifejlesztett oltóanyag hatékonyságát 

◂  FORRÁS: MTI

ok
ta

tá
s

oltóanyagok
2021.  FEBRUÁR 23. ,  KEDD A K T U Á L I S 3#oltás  #AstraZeneca  #tanügy

• Továbbra is rend-
kívül alacsony a ki-
sebb Hargita megyei 
városokban működő 
központokba oltásra 
jelentkezők száma, és 
ha ez a jövőben sem 
változik, megtörténhet, 
hogy bezárják ezeket. 
Hargita megye tiszti-
főorvosa arra buzdítja 
az oltásra jogosultakat, 
hogy használják ki a le-
hetőséget, és ne várják 
meg, míg a más térsé-
gekből érkezők miatt 
elfogynak a helyek.

ISZLAI KATALIN

F olyamatosan nő a beoltottak 
száma Hargita megyében, a 
gond viszont az, hogy az im-

munizálások túlnyomó többsége a 
nagyobb városokban működő oltás-
központokban történik, a szentegy-
házi és balánbányai központokba 
nagyon kevesen jelentkeznek. Ezzel 
kapcsolatosan Tar Gyöngyi, a Har-
gita Megyei Egészségügyi Igazgató-
ság vezetője kérdésünkre elmondta: 
egy idő után, ha nincs folyamatos 
tevékenység, megtörténhet, hogy 
bezárják ezeket, hiszen nem te-
kinthető gazdaságosnak négy-öt 

embert fi zetni azért, hogy naponta 
néhány személyt beoltsanak.

Oltás a tanügyi személyzetnek

Tapasztalatai szerint a balánbányai 
és szentegyházi központokban na-
ponta mindössze 10 és 20 között mo-
zog a beoltottak száma. Ez az érték 
remélhetőleg nőni fog a héten, mivel 
tegnap elkezdték a tanintézmények-
ben dolgozók immunizálását, és min-
denkit a hozzá legközelebb eső köz-
pontba osztanak be, fi gyelembe véve 
a koruknak megfelelő oltóanyagot. 
„Minden tanintézményben dolgozó-
nak lehetősége lesz a héten beoltat-
ni magát annak érdekében, hogy az 
iskolákban csökkentsük a megfertő-

ződés kockázatát, elkerüljük a gócok 
kialakulását, hiszen láthattuk, hogy 
alig indult el a jelenléti oktatás, már-
is megjelentek az első esetek. Eddig 
nem jelentkeztek sokan, mindössze 
110–120 személy, de remélem, ez a 
szám nőni fog, ugyanis csak ezen a 
héten van erre lehetőségük, utána 
az oktatási személyzet is visszakerül 
abba a kategóriába, amelynek még 
hónapokig várnia kell az oltásra” – 
mutatott rá Tar Gyöngyi. Hozzátette, 
nemcsak a tanügyi személyzetet, ha-
nem a jogosultak teljes körét illetően 
reméli, hogy a kisebb városokban 
működő központokban is megnő a 
jelentkezők száma, mivel azzal a cél-
lal hozták létre ezeket, hogy a megye 
minél több pontján hozzáférhetővé 

váljon az oltás, közelebb vigyék a 
szolgáltatást a lakossághoz. Az is 
tény viszont, hogy ez jelenleg csak a 
fi atalabbak számára jelent segítséget, 
mivel ezekben a központokban kizá-
rólag az AstraZeneca és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett oltóanyag-
gal immunizálnak, amelyre csak a 18 
és 55 év közöttiek jogosultak.

Élni a lehetőséggel

Az igazgató ugyanakkor arra is kitért, 
hogy később, ha újabb adagok állnak 
rendelkezésre a Pfi zer-BioNTech és 
Moderna vakcinákból, ezekből is jut-
tatnak a kisebb városokban működő 
központokba, de fontos tudni, hogy 
ezeket utána is csak az idősek kap-

hatják meg, a fi atalabbakat továbbra 
is az AstraZeneca vakcinával immu-
nizálják majd. Ez Tar Gyöngyi szerint 
azt jelenti, hogy fi atalként nem érde-
mes arra várni, hogy újabb szállít-
mányok érkezzenek a másik két vak-
cinából, mint ahogyan az jelenleg 
történik. Tapasztalatai szerint sokan 
ódzkodnak az AstraZeneca vakci-
nától, arra hivatkozva, hogy annak 
alacsonyabb a hatékonysága, pedig 
tudományosan bizonyított, hogy ez 
az oltóanyag is hatásos, akárcsak a 
másik kettő. Tar Gyöngyi ismét ar-
ra buzdította az elsőbbséget 
élvezőket, tehát a krónikus 
betegeket és a kulcsfontos-
ságú ágazatokban dolgo-
zókat, hogy használják ki a 
lehetőséget, és oltassák be 
magukat az AstraZeneca 
vakcinával, mert ellenkező 
esetben csak hónapok múlva kerül-
hetnek sorra. „Most lenne lehetőség 
elérni egy jó átoltottságot, ha min-
denki, aki jogosult, beoltaná magát 
az AstraZeneca oltóanyaggal. A me-
gyében jelenleg 4–5 százalék között 
mozog az átoltottság, ami nagyjából 
megegyezik az országos aránnyal, de 
ha a továbbiakban nem nő a megfe-
lelő mértékben az átoltottság szint-
je, a vírus terjedésének az esélye 
nagyobb lesz. Eközben pedig a fővá-
rosban és más megyékben betelnek a 
szabad helyek, és akkor elfoglalják a 
Hargita megyei helyeket, ahogyan ez 
korábban is történt” – hívta fel a fi -
gyelmet Tar Gyöngyi.

Ódzkodás az AstraZeneca vakcinától
Nem népszerűek a kisebb Hargita megyei városokban működő oltásközpontok

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

M aros megyében az elmúlt két 
hétben kilenc diákról derült 

ki, hogy koronavírussal fertőzött, 
ugyanakkor kilenc tanárnak és 
szintén kilenc iskolai kisegítő sze-

mélynek – könyvelő, ad-
minisztrátor, takarító stb. 
– lett pozitív a koronaví-
rustesztje az elmúlt héten 
– tájékoztatott a számok-
ról Irimie-Matei Camelia, a 

Maros megyei tanfelügyelő-
ség sajtószóvivője. Hetente frissítik 
a jelentéseket, az említett adatok 
az elmúlt hetet tükrözik. A február 

22–26. közötti héten Maros megyé-
ben 55 tanegységgel több került át 
zöld forgatókönyv szerinti működés-
be, jelenleg összesen 433 tanintézet 
kapott „zöld utat” a tevékenységek-
re, azaz minden osztály személyes 
jelenléttel járhat iskolába. 154 ta-
nintézményben sárga forgatókönyv 
szerint járnak a diákok – vagyis 
csak az óvodások, a 0–4. osztály és 
a végzősök –, Mezőbodonban pedig 
két tanegység vörös forgatókönyv 
szerint kezdte meg a hetet. Ebben az 
esetben csak az óvodások és kisis-
kolások mennek személyesen, a töb-
biek online tanulnak. Amennyiben 
túllépi a hatot a fertőzöttségi arány a 
településen, minden diák áttér ismét 
online oktatásra. A megyében jelen-

leg tíz iskolai vagy óvodai csoport 
tanul online tanrendben az igazolt 
koronavírusos esetek miatt – közölte 
a Maros megyei vészhelyzeti bizott-
ság döntését a tanfelügyelőség saj-
tószóvivője, Irimie-Matei Camelia. 
Úgy fogalmazott, a megyében jelen-
leg nincsenek gondok a tanintézmé-
nyekben a járvány miatt, nem riasz-
tó a regisztrált esetek száma sem, sőt 
megnyugtató, hogy míg az elmúlt 
héten az 589 Maros megyei tanin-
tézet közül csak 378 tanegységben 

zajlott zöld forgatókönyv szerint az 
oktatás, addig ezen a héten 55 isko-
lával több került fel a „zöld” listára.

Hargita megyében eddig hat di-
ákról derült ki, hogy koronavírusos, 
és kilenc tanügyi alkalmazott – ta-
nár és kisegítő személy – koronaví-

rustesztje lett pozitív, ugyanakkor 
megyei szinten hét óvodai és iskolai 
csoport tanrendje került át online 
térbe az igazolt esetek miatt – kö-
zölte az adatokat Cristinel Glodeanu 
Hargita megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes.

Megnyugtató: nem ugrott meg hirtelen az iskolai koronavírusos esetek száma
• Nem ugrott meg túlságosan a koronavírusos esetek száma a diákok és pedagó-
gusok, illetve iskolai személyzet körében, pedig már harmadik hete személyes je-
lenléttel zajlik a tanítás a legtöbb székelyföldi tanintézetben. Hargita megyében hét 
osztály került át online tanrendbe, Maros megyében pedig tíz óvodai vagy iskolai 
csoport folytatja online a tanulást a következő két hétben az igazolt esetek miatt.

Maros megyében kilenc, Hargita megyében 
hat diák koronavírustesztje lett pozitív 
a második héten
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