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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Elemzést készített az elmúlt 
időszak járványügyi adatai ból 
az Országos Közegészségügyi 

Intézet, amelyből kiderül, hogy a ta-
nítás újarakezdését követő második 
héten megnőtt a koronavírus-fertő-
zések gyakorisága, és ez leginkább 
városi környezetben tapasztalható. 
A fertőzés fokozottabb terjedése 
leginkább a 0–19 éves korosztály, 
tehát az iskoláskorúak körében volt 
jellemző, de valamivel kisebb mér-
tékben a 30–39 éves korosztály köré-
ben is, az ennél idősebbek körében 
viszont csökkent. A 0–19 éves kor-
osztály esetében a járvány általános 
lefolyásához képest gyorsabban nö-
vekszik az új esetek gyakorisága. A 
megbetegedéshez köthető halálese-
tek száma nem követte az új fertő-
zések gyakoriságának növekedését 
– állapította meg az intézet.

Tíz koronavírusos diák

Az ország 18 megyéjében, illetve 
Bukarestben emelkedett erőteljeseb-
ben az új fertőzések gyakorisága a 
0–19 éves korosztály esetében – áll a 
február 8–21. közti időszak járvány-
ügyi adataira alapozó elemzésben. 
Az intézet az említett megyék közé 
sorolta – az esetszámok és a fertő-
zési ráta alapján kissé érthetetlen 
módon – Hargita megyét is, ugyanis 

a megye hetek óta a legalacsonyabb 
fertőzési rátájú megyék közé tartozik 
– február 21-én a második „legzöl-
debb” megye volt az országban –, 
illetve az akkori adatok szerint hat 
diák volt igazolt koronavírus-fertő-
zött, a tanügyi személyzet közül pe-

dig összesen kilencen. Ez egyébként 
azóta sem nőtt jelentősen: mint azt 
csütörtökön Demeter Levente főtan-
felügyelő lapunknak elmondta, tíz 
Hargita megyei koronavírusos diák-
ról tudnak. Kitért ugyanakkor arra 
is, hogy úgy tűnik, valamelyest nőni 

fog jövő héttől a sárga járványügyi 
forgatókönyv szerint működő okta-
tási egységek száma a megyében, de 
erről pénteken hoz döntést a megyei 
vészhelyzeti bizottság. 

Az Országos Közegészségügyi 
Intézet szerint egyébként a 0–19 
éves korosztály körében tapasztalt 
esetszámnövekedés közvetlen ha-
tása nem lesz jelentős az egészség-
ügyi rendszerre, de elképzelhető, 
hogy a közvetett hatása tapasztal-
ható lesz. Erre az a magyarázat, 
hogy a fertőzött fi atalok 97 száza-
léka lakhelyén kerül elkülönítésre, 

és ott továbbadhatja a fertőzést 
idősebb hozzátartozóinak, akik 
kórházi kezelésre szorulhatnak a 
megbetegedés miatt.

Több forgatókönyv

Az intézet három lehetséges forga-
tókönyvet is vázol az elemzésben. 
Eszerint 1 százalékos állandó növe-
kedés mellett március 20-ára elérné 
a 3300-as átlagot a napi új esetszám, 
ami 2 százalékos állandó növekedés 
esetén 4600-ra, 4 százalékos növe-
kedés következtében pedig 8900-ra 
nőne. Megállapítják ugyanakkor azt 
is, hogy február 17-étől tartós növe-
kedést mértek az utolsó hét napban 
igazolt új fertőzések esetében, és a 
járvány terjedésének országos dina-
mikája elkezdett közelíteni a fentebb 
vázolt második forgatókönyvhöz. 
Ezzel kapcsolatban azonban 
azt is megjegyzik, hogy az 
említett forgatókönyvek nem 
járványevolúciós modellek, 
hanem munkahipotézisek. 
Kitérnek ugyanakkor arra is, 
hogy a megfi gyelt esetszámnö-
vekedés nem a vírus brit variánsá-
nak tulajdonítható, hiszen várható 
volt, hogy az iskolák újranyitásával 
nőni fog a mobilitás, a társas érint-
kezések gyakorisága. Ehhez még 
hozzájött az is, hogy egyes helyeken 
újra kinyithatott számos gazdasági 
egység, illetve az is, hogy sokan már 
belefáradtak a járványba és nem 
törődnek az egyéni óvintézkedések 
betartásával.

Egy éve kezdődött a járvány
Az iskoláskorúak körében az országos átlagnál gyorsabban terjed a koronavírus

Várható volt. Az iskolák újranyitása óta 
leggyorsabban a 0–19 éves korosztály 
körében terjed a koronavírus

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Napra pontosan egy éve a mindennapjaink része a koronavírus-járvány és a pandé-
mia következményei, ugyanis 2020. február 26-án igazolták az első fertőzést az ország-
ban. Az elemzések szerint egyelőre nem is szabadulunk meg a kórtól: a tanítás újrakez-
dése óta emelkedett a fertőzések gyakorisága, főként a félévkezdést követő második 
héttől, és a lakosság körében ez leginkább a 0–19 éves korosztályt érinti.

B Í R Ó  B L A N K A

E gy évvel ezelőtt, február 26-án 
azonosították az első koronaví-

rus-fertőzöttet Romániában. Az első 
eset egy 20 éves, Gorj megyei férfi é, 
aki egy, az országba nem sokkal az-
előtt beutazott olasz állampolgárral 
való kontaktust követően kapta el 
a fertőzést. A Covid-19-en teljesen 
tünetmentesen esett át, március 
2-án pedig el is hagyhatta a kórhá-
zat. Ezután fokozatosan emelkedett 
a fertőzöttek száma az országban, 
Suceava volt az első város, amelyet 
vesztegzár alá vontak a járvány ter-

jedése miatt. Klaus Iohannis államfő 
tavaly március 16-án kihirdette a 
teljes lezárást feltételező szükségál-
lapotot (amelynek idején napközben 
is csak munkavégzés, bevásárlás, 
kis ház körüli séta erejéig hagyhat-
tuk el otthonunkat, igazolás vagy 
egyéni nyilatkozat felmutatásával), 
amit május 16-án veszélyhelyzet 
váltott fel. Ezt a rendkívüli állapotot 
hónapról hónapra meghosszabbítja 
a kormány (jelenleg március 10-éig 
érvényes), amely szerint csak abban 
az esetben jöhet szóba a lazítás, ha 
sikerül beoltani a lakosság 60–70 
százalékát. A rendkívüli helyzet 
idején szabadtéren és nyilvános zárt 
helyen kötelező a védőmaszk, tilos 

magánünnepségeket, társas össze-
jöveteleket tartani, az üzleteknek 21 
órakor be kell zárniuk, éjszaka 23 és 
5 óra között pedig országos kijárási 
tilalom van érvényben. A települé-
seken a fertőzési ráta alapján érvé-
nyesek a korlátozások: 1,5 ezrelék 
alatt kapacitásuk 50, 3 ezrelék alatt 
30 százalékával üzemelhetnek az 
éttermek, mozik, színházak, e fölött 
nem nyithatnak ki. Az elmúlt év so-
rán 791 971 személynél mutatták ki a 
koronavírus-fertőzést az országban 
(ugyanakkor 733 616-an kigyógyul-
tak), és több mint 20 ezren vesztették 
életüket a Covid-19 szövődményei 
következtében. Tekintettel arra, 
hogy a december 27-én kezdődött 
oltási folyamat keretében eddig több 
mint 855 ezer polgárt oltottak be a 
koronavírus ellen, a 19 milliós Ro-
mánia úgy vág neki a járvány har-
madik hullámának, hogy közel 1,7 
millióan immunitást szereztek.

Kiszámíthatatlan 
a fertőzés lefolyása

Egy évvel a koronavírus romániai 
megjelenése után már sokkal tapasz-
taltabbak az orvosok, az egészség-
ügyi alkalmazottak, de teljes körű 
rutinra nem tudtak szert tenni, hiszen 
kiszámíthatatlan a betegség lefolyá-
sa. Nagy Réka infektológus szakor-
vos, aki a járvány kitörése óta kezeli a 
koronavírusos betegeket a sepsiszent-
györgyi kórház fertőzőosztályán, lap-
családunknak elmondta, sok tapasz-
talatra tettek szert, bátrabban állnak 
a betegek mellett, mint egy évvel ko-
rábban. De a tapasztalattal, az ismert 
kezelési sémákkal együtt sem egyér-
telmű a megfertőzöttek sorsa, annyira 
kiszámíthatatlan a betegség lefolyása 
– részletezte a szakorvos. A legveszé-
lyeztetettebb kategóriába továbbra 
is a túlsúlyos, a cukorbetegségben, 
szív- és érrendszeri megbetegedésben 

szenvedők tartoznak, illetve a hetven 
év feletti korosztály. A meglévő króni-
kus alapbetegségre rátevődik a légzé-
si elégtelenséggel járó tüdőgyulladás, 
ami a kór súlyos lefolyását okozza. A 
fi atalabb korosztály képviselői közül 
gyakori, hogy az egyetlen társbeteg-
ség a krónikus túlsúly, de 
már ez esetben is súlyosabb 
lefolyású a betegség. Nagy 
Réka arra is kitért, hogy a 
komolyabb esetek 70–80 
százalékánál súlyos szö-
vődmények maradnak. 
Hosszú távon, féléves, egy-
éves távlatban még nincs 
tapasztalat a következmé-
nyekről, de a fertőzés után 
egy-két hónappal sok betegnek van 
szüksége otthon is oxigéntámoga-
tásra. Előfordulnak szív- és érrend-
szeri, a tüdőt érintő szövődmények, 
sőt neurológiai tünetek is jelentkez-
nek a koronavírus-fertőzés után. 

A frontvonalban harcoló orvosok már megedződtek a járványhelyzetben
• Egy évvel a koronavírus romániai megjelenése után 
sokkal tapasztaltabbak az orvosok, az egészségügyi al-
kalmazottak, de teljes körű rutinra nem tudtak szert tenni, 
hiszen továbbra is kiszámíthatatlan a betegség lefolyása.




