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• Hargita megyé-
ben is van már olyan 
Covid-19 fertőzésen 
átesett páciens, aki 
néhány hónap után 
újra megfertőződött. 
Nem mindenkinek a 
szervezetében váltja 
ki a tartós védettsé-
get a megbetegedés, 
nem érdemes várni 
az oltás beadatásá-
val – tanácsolja a 
megyei egészségügyi 
igazgatóság vezetője. 
Nőtt a megyében az 
oltóközpontok száma, 
megnyíltak a várólis-
ták, de még nem tudni 
pontosan, mikor kez-
dődik az immunizálás 
az új központokban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T izennégyre bővült a na-
pokban a Hargita megyei 
koronavírus elleni oltóköz-

pontok száma, elérhetővé váltak 
a várólisták a Bethlenfalvi út 170. 
szám (Bethlenfalvi kultúrház) 
alatti új székelyudvarhelyi oltóköz-
pontban, illetve Csíkszeredában 
a volt zsögödfürdői vendéglőben 
berendezett új oltási helyszínen. 

Székelyudvarhelyen ezzel ket-
tőre, Csíkszeredában négy-
re nőtt az oltóközpontok 
száma. Iratkozni már lehet 
ezekbe, azt viszont egyelőre 
nem tudni pontosan, mikor 
kezdődik meg a két új hely-
színen az immunizálás. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei 

Egészségügyi Igazgatóság ve-
zetője érdeklődésünkre azt mondta, 
kérték az országos oltáskoordináci-
ós bizottságtól, hogy mihamarabb 
megnyithassák, ígéretet kaptak 
április elsejére, illetve hatodiká-
ra is, de még semmi biztosat nem 
tudnak. Noha megjelent egy nem 
hivatalos internetes alkalmazás, 
amelyben az országszerte meg-
található oltóközpontok szabad 
helyeiről lehet tájékozódni, és eb-
ben azt is feltüntetik, hogy melyik 
központban milyen oltóanyaggal 
immunizálnak – az új csíkszeredai, 
illetve székelyudvarhelyi központ 
esetében is az AstraZenecát jelölik 
meg –, Tar Gyöngyi szerint azon-
ban még ők maguk sem tudják, 

milyen oltóanyagok fognak érkezni 
az új központokba. Ő is értesült az 
alkalmazásról, és az egészségügyi 
minisztériumnál érdeklődött is 
arról, honnan származhatnak az 
oltóanyag típusára vonatkozó in-
formációk a szóban forgó honlapon, 
de a szaktárcától azt közölték, hogy 
ők nem adtak ki ilyen jellegű tájé-
koztatást, és nincs is még eldöntve, 
hogy milyen oltóanyagot kapnak az 
új központok.

Bizonytalan a fertőzés utáni 
védettség tartóssága

Az immunizálás kapcsán Tar Gyön-
gyi arról is tájékoztatott, hogy van 
már olyan páciens Hargita megyé-
ben is, aki múlt év őszén, október-
ben átesett a koronavírus-fertőzé-
sen és most újból megfertőződött. 
Nem érdemes várni az oltás beada-
tásával, mert nem mindenkinek a 
szervezetében váltja ki a tartós vé-

dettséget a fertőzés, hívta fel azok 
fi gyelmét, akik abban bíznak, hogy 
védettek a Covid-19 ellen, mert át-
estek a fertőzésen. A védőoltás be-
adatásával mindössze azoknak kell 
várniuk, akik az immunizálás előtt 
fertőződnek meg. A tizennégy na-
pos karantén végét mindenképpen 
meg kell várni, majd a kezelőorvos 
gyógyultnak kell nyilvánítsa az ol-

tásra – akár az első, akár a második 
adagra – váró pácienst, hiszen az, 
hogy már nem fertőz, még nem je-
lenti értelemszerűen azt, hogy meg 
is gyógyult. Korábban kötelezően 
ki kellett várni, hogy bizonyos idő 
elteljen a betegség után, ez azon-
ban megváltozott: amint az orvos 
gyógyultnak nyilvánítja a páci-
enst, utóbbi azonnal jelentkezhet 
az immunizálásra – tájékoztatott 
Tar Gyöngyi. Az oltás utáni fertőzé-
sek előfordulásával kapcsolatban 
kihangsúlyozta: fontos észben tar-
tani, hogy a teljes védettség csak a 
második oltás után minimum 10–14 
nappal alakul ki, de biztosabb a két, 
három hét.

Szubintenzív osztályok 
megnyitását tervezik

A járvány alakulását illetően el-
mondta, sajnos továbbra is rom-
lik a helyzet Hargita megyében, 
akárcsak országszerte. A megyé-
ben már átlagosan 30 körül van a 
napi új esetek száma, szemben az 
iskolakezdés előtt feljegyzett na-
pi 5–7 esettel, amikor az ezekhez 
kötődő fertőzések száma is jóval 
alacsonyabb volt. Az előző hullám 
után ki se ürültek az intenzív terá-
piás részlegek, ezért most gyorsab-
ban megteltek. Más megyébe még 
nem kellett ugyan átvinni súlyos 
állapotban lévő koronavírusos be-
teget, de nem is nagyon lehetne. 
Az elmúlt napokban országszerte 
foglalt volt a teljes intenzív terápiás 
kapacitás, olyan megyék is vannak, 
ahol már a sürgősségi részlegeken 
is vannak intubált betegek, és már 
azok az osztályok is teljesen meg-
teltek. „Arra készülünk, hogy újabb 
és újabb kapacitásokat nyissunk 
meg” – fogalmazott Tar Gyöngyi, 
a részletekkel kapcsolatban el-
mondva, hogy az intenzív terápiás 
részlegekhez hasonló szubintenzív 
osztályok megnyitásáról van szó, 
ahol légzés- és keringéstámoga-
tást is tudnak majd végezni, de az 
intenzív terápiás berendezéseknél 
kevésbé komplex eszközökkel, így 
nem csak intenzív terápiás orvosok 
tudnak majd dolgozni ezeken az 
osztályokon. 

„Egyértelműen súlyosak az ese-
tek, fi atalok is kerülnek intenzív 
terápiás osztályra, fi atalok is meg-
halnak – 48 éves volt múlt héten 
is egy betegünk, aki meghalt. Ag-
gasztó a helyzet mindenképpen, és 
továbbra is nagyon intek minden-
kit arra – bár itt a kezünkben a jó 
prevenciós eszköz, az oltás –, hogy 
tartsa be a megelőző óvintézkedé-
seket, kerülje a zsúfolt helyeket, 
és nem ajánlott nagyobb társaság 
számára megszervezett családi 
összejöveteleket sem tartani, mert 
látjuk, hogy egy-egy családi ese-
mény után kisebb gócok jelennek 
meg” – fogalmazott az egészség-
ügyi igazgatóság vezetője.

Összeért a két fertőzéshullám
Még nem tudni, milyen oltóanyaggal immunizálnak majd az új központokban

Tizennégyre nőtt az 
oltóközpontok száma Hargita 
megyében. Még nem tudni, 
milyen vakcinát kapnak az új 
központok

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

Forgatókönyvek az iskolákban
Jelentősen megnőtt azoknak a Hargita megyei 
tanintézeteknek a száma, amelyekben ettől a héttől 
kénytelenek lesznek a sárga forgatókönyvet alkalmaz-
ni. Az érintett települések közé tartozik Csíkszereda 
és Székelyudvarhely is. A piros menetrend szerinti 
online oktatás esetében nincs változás. Mint az már 
megszokottá vált, a járványügyi adatok felülvizsgálá-
sát követően péntek délben közölte a Hargita megyei 
oktatási intézmények jövő heti működésére vonat-
kozó határozatát a megyei vészhelyzeti bizottság. 
Az adatok szerint tovább nőtt azoknak a tanintézmé-
nyeknek a száma, amelyekben a sárga forgatókönyvet 
alkalmazzák, tehát a személyes jelenlétű oktatás csak 
a napközikben és az iskolák elemi, illetve végzős (nyol-
cadikos, tizenkettedikes) osztályaiban megengedett, 
a többiek online tanulnak. Míg múlt héten alig haladta 
meg a százat az ebben a helyzetben lévő tanintézmé-
nyek száma, ettől a héttől a megye 423 tanintézménye 

közül már 153-ban folytatódik sárga menetrend szerint 
a tanítás. Ebbe a kategóriába tartozik Tusnádfürdő, 
Csíkszentgyörgy, Korond, Galócás, Farkaslaka, Homo-
ródalmás, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Csíkpálfal-
va, Nagygalambfalva, Székelyandrásfalva, Salamás, 
Gyergyóvárhegy, Gyergyóújfalu, Maroshévíz, Gyer-
gyótölgyes és Székelyvarság összes tanintézménye. 
A vörös besorolás terén nincs változás: akárcsak múlt 
héten, ettől a héttől is Oklánd hét tanintézményében 
tanulnak online a diákok a magas fertőzöttségi arány 
miatt, illetve a csíkszeredai Venczel József Szakközép-
iskolában felújítás miatt. A megye fennmaradó 262 
tanintézményében a zöld forgatókönyv érvényesül, 
tehát személyes jelenlétű oktatás lesz a napközikben 
és iskolákban egyaránt. Ugyanakkor két napra, mára 
és holnapra bezár a csíkszeredai Aranyalma napközi 
otthon, mert két pedagógusa megfertőződött az új 
típusú koronavírussal. (Iszlai Katalin)




