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Nincs elég oltó szakember
Szakszemélyzetre van szükség az oltás folytatásához Maros megyében
• Eredményesnek mi-
nősítette a Marosvá-
sárhelyen és a megye 
területén zajló korona-
vírus elleni oltási kam-
pányt Marosvásárhely 
polgármestere, Soós 
Zoltán és a közegész-
ségügyi igazgatóság 
(DSP) vezetője, Iulian 
Moldovan. De a közös 
sajtótájékoztatón az is 
kiderült, hogy ahhoz, 
hogy újabb oltópon-
tokat lehessen nyitni, 
egészségügyi sze-
mélyzetre van szük-
ség, sürgősen.

SIMON VIRÁG

K ét hónapja nyitották meg 
az oltási központokat Ma-
rosvásárhelyen, és ez idő 

alatt valamivel több mint 24 ezer 
személyt oltottak be a koronavírus 
elleni vakcinával. Ami az oltóanya-
gokat illeti, 19 ezer Pfi zer, 1500 Mo-
derna és valamivel több mint 3400 
AstraZeneca oltást adtak be a me-
gyeközpontban.

Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármesterre úgy értékelte, hogy a 
városháza helyt tudott állni ebben a 
kihívásban is, teljesíteni tudta a köz-
egészségügyi igazgatóság kérését, 

megfelelő körülményeket biztosított 
az oltóközpontok megnyitásához, és 
az iskolákban dolgozó egészségügyi 
személyzetet is a közegészségügyi-
ek rendelkezésére bocsátotta. Azt 
is elmondta, hogy április elsejétől 
a városban megnyitnak egy új oltó-
központot, az Egyesülés negyedben, 
a Alexandru Ioan Cuza Általános Is-
kola sporttermében. De amennyiben 
igény van rá, minden oltóközpontban 
újabb fülkét tudnak létrehozni.

Zökkenőmentes az oltás

Nemcsak Marosvásárhelyen, hanem 
Maros megyében is zökkenőmente-

sen zajlik az oltási kampány – nyi-
latkozta a sajtónak Iuliu Moldovan, 
a Maros Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság vezetője, akitől megtud-
tuk, hogy megyeszinten 71 ezer oltást 
adtak be, és mindössze 23 esetben 
jelentettek enyhe vagy közepes el-
lenreakciót. Hat esetben az AstraZe-
neca vakcina beadása után, a többi 
esetekben a másik két gyártó oltá-
sa után. Moldovan elismerte, hogy 
Maros megyében enyhe növekedést 
mutatnak a koronavírus-fertőzések, 
hiszen szerdán és csütörtökön is 
száznál több új esetet azonosítottak. 
„Közösségi fertőzésekről van szó, 
nincsenek különösebb gócpontok, 

de vannak olyan tanintézmények, 
közintézmények és magáncégek, 
ahol két-három személy fertőződött 
meg. Az intenzív terápiás ágyak szin-
te mindenike foglalt, de mindennap 
van megyeszinten 1–2 szabad hely, 
így fogadjuk a más megyékből érke-
ző súlyos betegeket is. Amennyiben 
szükséges lesz, a meglévő intenzív 
terápiás ágyakat is a koronavíru-
sos betegek rendelkezésére fogjuk 
bocsátani. Az elmúlt év során vala-
hányszor szükség volt, mindig talál-
tunk megoldást erre a kérdésre is” – 
mondta Moldovan. Maros megyében 

jelenleg 20 ezernél több személy vár 
oltási időpontra.

Emberekre van szükség

Șipoș Remus, az iskolai orvosi 
rendelőkért felelős igazgató arról 
beszélt, hogy a tanintézetekben 
nincsenek különösebb gondok a ko-
ronavírus-fertőzést illetően. Mind-
eddig Maros megyében 132 antigén-
tesztet végeztek el, de azt nem tudta 
megmondani, hogy ebből hány lett 
pozitív. Kitért arra is, hogy ezeket a 
teszteket csak azokban a tanintéze-
tekben lehet elvégzeni, ahol egész-
ségügyi személyzet van, ahol viszont 
nincs egy asszisztensnő sem, ott a 
gyanús eseteket a háziorvoshoz vagy 
a mentőszolgálathoz irányítják. Az 
orvos arról is beszélt, hogy 
milyen fontos az oltás igény-
lése, hiszen minél többen 
beoltatják magukat, annál 
korábban visszatérhetünk a 
normális életünkhöz. Șipoș 
Remus kihangsúlyozta azt 
is, hogy eddig sikerült meg-
felelő számú szakembert kapni, aki 
hajlandó volt az oltási központokban 
az ügyeletet biztosítani, de kérdés, 
hogy ez az elkövetkezőkben miként 
lesz. „Növelni kell a napi beadott 
oltások számát, de ahhoz, hogy új 
oltóközpontokat, oltópontokat tud-
junk megnyitni, orvosokra, asszisz-
tensekre, a regisztrációval foglalkozó 
személyekre van szükség. Olyan em-
berekre, akik a napi munkájuk mel-
lett vállalják, hogy délutánonként, 
hétvégenként segítenek az oltásra ér-
kezőknek. Szükség van arra, hogy a 
magán egészségügyi központokban 
dolgozók is csatlakozzanak ehhez 
a kihíváshoz és segítsenek az oltási 
központokban.”

Nem elég, ha jelentkezők 
vannak, oltani tudó 
szakemberekre is szükség van

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

N em lesz negatív hatással a 
Transilvania Nemzetközi Re-

pülőtér forgalmára a hamarosan el-
készülő brassói repülőtér, ugyanis a 
marosvásárhelyi légikikötő utasfor-
galmának adatbázisa szerint nagyon 
kevés Brassó megyei, illetve annak 
vonzáskörzetéből érkező utas hasz-
nálta a lehetőséget, hogy Maros me-

gyéből induljon valamely 
külföldi célpont irányába 
– legalábbis ezt állítja a 
marosvásárhelyi légikikötő 
vezetője.

Peti András, a marosvá-
sárhelyi repülőtér igazgató-

ja a Székelyhonnak elmondta, 
létezik egy tudományos kimutatás, 
amit a gyakorlat is megerősített, 
miszerint egy-egy repülőtérnek 100 
kilométeres körzetből érkeznek az 
utasai, illetve olyan távolságból, 
ahonnan tömegközlekedéssel vagy 
akár egyénileg is legtöbb két óra 
alatt megközelíthető.

„A marosvásárhelyi repülőtérre 
legtöbben Székelyudvarhelyről és 
környékéről jöttek és jönnek utasok, 
de annál távolabbi vidékekről már 
nem nagyon” – magyarázta az igaz-
gató, hozzátéve, hogy a Brassó, illet-
ve a Kovászna megyeiek számára is 
közelebb van a bukaresti repülőtér. 
Azok az utazók, akik az elkövetke-
zőkben a brassói repülőtérről induló 
járatokat fogják használni, eddig a 
bukaresti Otopeni reptérről indultak 
akár turisztikai, akár üzleti vagy más 
célból – mondta Peti, hozzátéve, hogy 
a Brassóból és annak környékéről in-
duló reptéri transzferjáratok is mind 
Bukarest irányába szállítják az utasai-
kat, és nem Marosvásárhelyre vagy 
Szebenbe. Marosvásárhelyről sem 
fognak Brassóig utazni azok, akiknek 
helyből vagy esetleg Kolozsvárról van 
elérhető járatuk, hacsak nem indíta-
nak olyan célállomásra repülőjáratot, 
amely sem Marosvásárhelyről, sem 
Kolozsvárról vagy Szebenből nem mű-

ködik – válaszolta érdeklődésünkre 
egy utazási iroda munkatársa.

A Maros Megyei Tanács a maros-
vásárhelyi repülőtér fenntartójaként 
újabb beruházásokat végeztet a re-
pülőtéren. Kovács Mihály Levente, 
a tanács alelnöke a Székelyhonnak 
elmondta, a 2014–2020-as uniós 
időszakra a szállítási minisztérium 
által 20,2 millió lejes uniós, vissza 
nem térítendő támogatáshoz jutott 
a megye, amelyből a repülőtéren a 
tűzoltóállomást bővítik, egy újabb 
tűzoltókocsit vásárolnak, tovább 
korszerűsítik az utas- és poggyász-
ellenőrzési eszközöket, valamint lét-
rehoznak egy mentőállomást is. Az 
uniós alap az összes költségvetés 98 
százalékát jelenti, a megyei önkor-
mányzat ehhez 2 százalék önrésszel 
járul hozzá. „Az a célja ennek a be-
ruházásnak, hogy a repülőtér még 
biztonságosabb legyen” – hangsú-
lyozta az alelnök.

Antal Erika

Nem vetekszik a brassóival a marosvásárhelyi légikikötő
Célegyenesben a brassói reptér 

Egy év alatt befejezték a Brassói Nemzetközi Repülőtér emblematikus utas-
termináljának építését – jelentette be a megrendelő Brassó Megyei Tanács.  

Mint a közlemény is emlékeztet, a kivitelező egy évvel ezelőtt, március 
17-én nyitotta meg az építőtelepet. A BOG’ART Kft. UTI Grup Rt. – UTI Facility 
Management Rt. cégtársulásnak már csak az utolsó simításokat kell elvé-
geznie a légikikötő számára kulcsfontosságú létesítményen, majd követ-
kezik a működéshez szükséges berendezések és rendszerek beszerelése, 
a különböző elemek beüzemelése és tesztelése, a bútorzat beszerzése és 
felállítása, majd a takarítás. Az utasterminált szemrevételezte Adrian-Ioan 
Veştea, a Brassó megyei önkormányzat elnöke, majd számos fényképpel 
illusztrált Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „bemutatom, hogyan 
néz ki a terminál márciusban, hogy maradjanak optimisták, a brassóiak 
számára rendkívül fontos létesítmény jó úton halad”. „A jövőben a repülő-
térhez új megközelítési útvonalakat kell kiépíteni, a reptérből kiindulva kell 
az új fejlesztéseket megtervezni” – jelentette ki ugyanakkor a napokban 
Adrian-Ioan Veştea. Ismételten hangsúlyozta, hogy az országban 1974 óta 
a brassói légikikötő az első, amelyet nulláról építenek meg. „A befektetés 
tökéletesen alakul” – jegyezte meg. Ha a kivitelezés az ütemterv szerint 
halad, az év végére működőképes lehet a reptér. A beruházás teljes értéke 
mintegy 120 millió euró, melyet a Brassó megyei önkormányzat költségve-
téséből és a kormánypénzekből finanszíroznak. (Bíró Blanka)




