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• A koronavírus elleni 
védőoltás első dózi-
sának beadása után 
3969-en, a második 
után pedig 446-an 
fertőződtek meg az 
országban. Az első 
adagot megkapók 
esetében ez a beoltot-
tak 0,49 százalékát 
jelenti, a másodiknál 
ez az arány 0,08 szá-
zalék. Az oltás utáni 
megfertőződés fő oka, 
hogy az érintettek az-
előtt kerülnek kapcso-
latba a koronavírus-
sal, hogy kialakulna a 
védettség.

ISZLAI KATALIN

T öbb mint négyezer olyan sze-
mély fertőződött meg a koro-
navírussal Romániában, aki 

már megkapta valamelyik védőol-
tás első vagy második dózisát – kö-
zölte a minap Valeriu Gheorghiţă 
katonaorvos, a COVID-19 elleni ol-
tási kampány országos bizottságá-

nak vezetője. Mint részletezte, az ol-
táskampány kezdete óta, december 
27-e és február 21-e között 3969-en 
fertőződtek meg a vakcina első dó-
zisának beadását követően, január 
17-e és február 21-e között pedig 446 
olyan személy kapta el a vírust, aki 
az oltás második dózisát is megkap-
ta. Az első dózis után megfertőző-
dők 95 százalékát a Pfi zer-BioNTech 
koronavírus elleni vakcinájával 
immunizálták, 4,6 százalékukat a 
Moderna által kifejlesztettel, 0,4 

százalékukat pedig az AstraZeneca 
és az Oxfordi Egyetem által kifej-
lesztett oltóanyaggal. Az emlékez-
tető oltást követően megfertőződött 
személyek mind Pfi zer-BioNTech 
vakcinával voltak beoltva.

A védettség kialakulása

Az oltás beadását követő meg-
fertőződés leggyakrabban azért 
történhet meg, mert azelőtt kerül 
kapcsolatba valaki a vírussal, hogy 

kialakult volna a védettség – szö-
gezte le megkeresésünkre Fejér 
Szilárd vegyész, kémikus, kutató, 
a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam di-
agnosztikai laboratórium vezetője. 
Elmondása szerint a védettség az 
oltás második dózisát követő 7–10 
nap után alakul ki, ezt támasztják 
alá azok a vizsgálatok is, amelyeket 
a sepsiszentgyörgyi laboratórium-
ban saját fejlesztésű antitesttesztek-
kel végeztek. A beoltottak immun-
válaszát vizsgálva azt tapasztalták, 

hogy az első dózis után két héttel 
nagyon kevés személynél van ki-
mutatható mennyiségű antitest 
azok esetében, akik korábban nem 
estek át a betegségen. Akik viszont 
legyőzték a fertőzést, már egy héten 
belül erős immunválaszt produ-
káltak, a második dózis után 7–10 
nappal pedig mindenki esetében 
volt már kimutatható mennyiségű 
antitest. Kijelenthető tehát, hogy a 
fertőzésen átesetteknél erősebb az 
immunválasz, de az emlékeztető 
oltás után legtöbb tíz nappal min-
denkinél létrejön a védettség. „Az 
oltás pillanatában nem leszünk 
védettek, és amíg nem ter-
melődik megfelelő mennyi-
ségű antitest ahhoz, hogy 
megakadályozhassa a fertő-
zést, elkaphatjuk a vírust. A 
mintegy 4000 ilyen helyzet-
be került személy esetében 
is az látható, hogy átlagosan az első 
oltás beadását követő hetedik na-
pon jelentek meg náluk a tünetek, 
ami arról árulkodik, hogy az oltás 
napján vagy még azelőtt kerültek 
kapcsolatba a vírussal. Persze az 
oltás megkapását követően is meg-
fertőződhetünk, hiszen továbbra is 
van egy közösségi terjedés, bárhol 
találkozhatunk a vírussal, és hiába 
tartjuk be az óvintézkedéseket, csa-
ládtól, ismerősöktől is elkaphatjuk” 
– mutatott rá a kutató. Hozzátette, 
ettől függetlenül fontos, hogy az 
óvintézkedéseket, mint a maszk-
viselés vagy a távolságtartás, min-
denki betartsa, azok is, akiknél már 
kialakult a védettség.

Oltás után fertőződtek meg
Csak a második dózis után 7–10 nappal alakul ki a védettség

Nincs azonnali védettség. 
A megfelelő immunválasz csak 
az emlékeztető oltás után 
7–10 nappal alakul ki
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Újabb esetszám-növekedést köve-
tően 35 új koronavírus-fertőzést 

igazoltak szerdán Hargita megyé-
ben, ezzel 6169-re nőtt a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított 
esetek száma – derül ki a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal közlemé-

nyéből. Emellett három újabb 
halál eset is történt, így a 
járvány kezdete óta már 277 
beteg elhalálozása volt ösz-
szefüggésbe hozható a ko-
ronavírussal. Gyógyultnak 
13 személyt nyilvánítottak 
az elmúlt huszonnégy órá-

ban, így már 5684-en győzték 
le eddig a fertőzést. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és gyergyószent-
miklósi kórházakban kezelés vagy 
megfi gyelés alatt állók száma 70, ott-
honi elkülönítésben 138-an vannak, 
házi karanténban pedig 484-en tar-
tózkodnak a megyében. Az új esetek 
mellett a már korábban igazolt fer-

tőzöttek újratesztelése során Hargita 
megyében ezúttal öt páciens eseté-
ben kaptak újabb pozitív eredményt 
– olvasható a központi Stratégiai 
Kommunikációs Csoport tájékoztatá-
sában. Ebből az is kiderül, hogy ezer 
lakosra jelenleg 0,62 igazolt fertőzés 
jut a megyében az elmúlt tizennégy 
nap adatai alapján, ami – Argeș, 
Buzău és Vrancea megyék után – a 
negyedik legalacsonyabb érték az or-
szágban. Maros megyében 61 (eddig 
összesen 17 801) Kovászna megyében 
20 (összesen 5880) újabb esetet re-
gisztráltak tegnap.

Az elmúlt huszonnégy órában or-
szágszerte 3337 új koronavírusos meg-
betegedést igazoltak, az új esetekkel 
788 048-ra nőtt a járvány kezdete óta 
regisztrált fertőzöttek száma. 73, ko-
ronavírussal diagnosztizált személy 
haláláról érkezett jelentés, ezzel 20 
086-ra emelkedett a koronavírussal 
összefüggésbe hozható halálesetek 

száma. Intenzív osztályon 969 sze-
mélyt kezelnek. 

Rossz hír az AstraZenecától

Közben kiderült: nem csupán az év 
első három hónapjában, de a máso-
dik negyedévben is az eredeti meg-
állapodásban szereplő koronavírus 
elleni oltásmennyiségnél keveseb-
bet szállít az Európai Uniónak az 
AstraZeneca gyógyszergyártó. Ezt a 
Reuters közölte egy uniós illetékes-
re hivatkozva. Eszerint a brit–svéd 
gyártó az év második három hónap-
jában kevesebb mint felét szállítja le 
az eredetileg leegyeztetett mennyi-
ségnek. A hírügynökség megkeresé-
sére a cég nem cáfolta a hírt. A neve 
elhallgatását kérő uniós illetékes sze-
rint a cég azt közölte, hogy a második 
negyedévben kevesebb mint 90 mil-
lió vakcinát szállít – miközben az ere-
deti megállapodásban az szerepelt, 

hogy idén az április–június közötti 
időszakban 180 millió oltással látja el 
az EU-t. Utólag a cég kiadott egy köz-
leményt, amely szerint igyekeznek 
megtenni mindent annak érdekében, 
hogy leszállítsák az ígért mennyisé-
get. Illetékes források azt is elárul-
ták a Reutersnek, hogy a cég az első 
negyedévben is csupán mintegy 40 
millió adagnyi oltást szállít, ami szin-

tén kevesebb mint fele az eredetileg 
várt 90 milliónak. Mindez azt jelen-
ti, hogy veszélybe kerül az EU azon 
terve, hogy az uniós lakosság 70 szá-
zalékát beoltsák nyárra. Az AstraZe-
neca egyébként kedden értesítette 
Romániát, hogy a gyártási nehézsé-
gek miatt a következő két szállítmány 
az eredetileg letárgyaltnál kevesebb 
dózisból áll majd.  (Iszlai Katalin)

Koronavírus: nőtt a fertőzési arány Hargita megyében 
• Tovább nőtt szerdán az új fertőzések száma Hargita 
megyében, illetve több haláleset is történt az elmúlt 24 
órában a térségben. A fertőzöttségi arány ismét növeke-
dett, átlépve a 0,6 ezrelékes küszöböt.

Az elmúlt huszonnégy órában 
országszerte 3337 új koronavírusos 
megbetegedést igazoltak

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




