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Követelik azt, ami jár nekik
Majdnem ezer kórházi alkalmazott támogatja a per megindítását
• Az eredetileg terve-
zetthez képest elhúzó-
dott a Sanitas szakszer-
vezet aláírásgyűjtése a 
székelyudvarhelyi kór-
házban, de lezárult a fo-
lyamat: az egészségügyi 
intézmény közel ezer 
alkalmazottja támogatja 
a kórház elleni bírósági 
per megindítását azért, 
mert az elmúlt három év-
ben egyszer sem kaptak 
üdülési jegyeket.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A bizonytalankodók miatt 
hosszabbította meg korábban 
a per megindításához szük-

séges aláírásgyűjtést az egész-
ségügyben dolgozók érdek-
védelmi szervezete. Nem a 
szakszervezeti tagok vagy 
a Sanitas-szimpatizánsok 
bizonytalankodtak, hanem 
azok közül néhányan, akik 
egyik csoportba sem tartoz-

nak – mondta el Nyulas Em-
ma, a Sanitas Hargita megyei ve-

zetője. Magyarázatként hozzáfűzte, 

hogy a szakszervezet nem perelhet 
azok nevében, akik nem tagjai vagy 
szimpatizánsai az érdekvédelmi tö-
mörülésnek, és a bizonytalankodók 
azon dilemmáztak, hogy belépje-
nek valamelyik csoportba. Mindkét 
kategóriába tartozók hozzájárulást 
fi zetnek a Sanitasnak – a tagok a bé-
rük 1 százalékát, a szimpatizánsok 
a 0,6 százalékát –, cserébe kollektív 

jogvédelmet biztosít számukra az 
érdekvédelmi tömörülés, valamint 
a tagok számára bizonyos ünnepi, 
illetve alkalmi juttatásokat is. 

Hétszázharminc aláírás

A bírósági per megindítását a szak-
szervezeti tagok mindannyian tá-
mogatják, 730-an írták alá az erre 

vonatkozó nyomtatványt, és mint-
egy 200 szimpatizáns is megtette 
ezt, sőt olyanok is, akik egyik ka-
tegóriába sem tartoznak, de utób-
biak nevében nem tud perelni a 
szakszervezet – mondta el Nyulas 
Emma, megjegyezve, a bíróság kér-
heti azt – és erre volt is példa nem-
rég egy másik megyében –, hogy 
igazolják, a meghatalmazók tagjai 

valamilyen formában az érdekvé-
delmi tömörülésnek. 

A pert áprilisban indítják el, mi-
után a szakszervezet jogtanácsosa 
összeállította az ehhez szükséges 
iratcsomót. A székelyudvarhelyi 
kórház alkalmazottai 2018-ban, 
2019-ben és 2020-ban sem kaptak 
üdülési jegyeket, a per megindítá-
sát támogató alkalmazottak száma 
alapján legalább 4 millió lej az össz-
értéke a székelyudvarhelyi kórház 
által az elmúlt három évben ki nem 
adott üdülőjegyeknek.

Három éve nem kaptak üdülési jegyet a kórház 
alkalmazottai, jogi útra kerül az ügy

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Gyergyószentmiklóson 
is pert indítanak

A Sanitas szakszervezet megyei 
kirendeltsége mintegy negyven, 
a gyergyószentmiklósi kórházban 
dolgozó alkalmazott – többsé-
gükben a kisegítő személyzet 
tagjai – ügyében is bírósági 
pert indít. Utóbbinak az az oka, 
hogy az említett alkalmazottak 
számára nem fizette ki a kórház a 
hétvégi munkanapokra járó bért, 
egy részük esetében 2019 decem-
bere, másik részük esetében 2019 
novembere óta.

B A L O G H  L E V E N T E

A katonaorvos vasárnap este a 
Digi 24 hírcsatornának nyilat-

kozva elmondta, április elejétől a 
honlap úgy működik majd, hogy a 
jelentkezőket arról is értesíti, mikor 
számíthatnak arra, hogy beolthatják 
őket. Mint kifejtette, azért kell még 
néhány hétig várni, mert addig az 

oltóközpontokban újabb oltó-
pontokat nyitnak majd meg. 
Kifejtette, április 13-áig 350 
új oltópont nyílik meg, ahol 
a Pfi zer-BioNTech által kifej-

lesztett vakcinát alkalmazzák 
majd. Azt is elmondta, hogy április 
végén vagy május elején elkezdődhet 
az oltási folyamat a háziorvosi ren-
delőkben is. Itt minden bizonnyal a 
Johnson&Johnson és az AstraZeneca 
vakcináját alkalmazzák majd. Hoz-
zátette, az így beoltandóknak nem a 
regisztrációs oldalon kell majd jelent-
kezniük, hanem a háziorvosok saját 

pácienseiket hívják majd be oltásra. 
Tegnap egyébként újabb szállítmány 
érkezett az országba a Pfi zer-BioNT-
ech koronavírus elleni vakcinájából, 
összesen 345 150 dózis. Az oltóanyagot 
speciális konténerekben szállították 
az elosztóközpontokba az otopeni-i, 
a kolozsvári és a temesvári repülőtér-
ről. A bukaresti elosztóközpont 98 280 
dózist kapott, a brassói 39 780-at, a 

kolozsvári 46 800-at, a konstancai 38 
610-et, a craiovai 36 270-et, a iaşi-i 46 
800-at, a temesvári 38 610-et.

Szombattól az ország 13 megyéjé-
ben és Bukarestben összesen 167 új 
oltópontnál lehet előjegyzést kérni a 
Pfi zer-BioNTech vakcinájára. Ezeknél 
a központoknál ma kezdődik az oltás. 

Hamarosan a háziorvosok is olthatnak
Országszerte mintegy 7500 diák 

nem vehet részt a héten zajló 
próbaérettségin a járványhelyzet in-
dokolta korlátozások miatt – közölte 
vasárnap este Sorin Cîmpeanu okta-
tási miniszter. A tárcavezető elmon-
dása szerint az 1576 középiskola közül 
78-ban nem tudják megszervezni a 
próbaérettségit. Temes, Brassó és Il-
fov megyei tanintézetekről van szó, és 
hozzávetőlegesen 7500 tanuló érintett. 
A miniszter ismét hangsúlyozta, hogy 
meglátása szerint járvány idején az 
iskolákat kell utoljára bezárni, és csak 
nagyon indokolt esetben kell meghoz-
ni ezt a döntést – írta az Agerpres. A 
próbaérettségi keretében hétfőn a ro-

mán nyelvből és irodalomból szerzett 
tudásukról adtak számot a 12. és 13. 
osztályos diákok. Kedden a szaknak 
megfelelő kötelező tantárgy, szerdán a 
szaknak megfelelő választott tantárgy, 
március 25-én pedig az anya-
nyelv és irodalom követke-
zik. Azokon a településeken 
viszont, ahol meghaladja a 
6 ezreléket a koronavírussal 
fertőzöttek aránya, csupán a 
karantén feloldása után tart-
ják meg a próbaérettségit. 
Sorin Cîmpeanu pénteki be-
jelentése szerint ennek menetrendjét 
a tanfelügyelőség határozza meg, ám 
május 15-e előtt mindenképp meg kell 
tartani ezeket a próbavizsgákat. 

Bálint Eszter

Elkezdődött a próbaérettségi
• Módosul a koronavírus elleni oltásra való regisztrációt szolgáló internetes portál, ennek 
nyomán a várólistára jelentkezők tudni fogják, mikor kerülnek sorra és milyen oltóanyagot 
kapnak – jelentette be Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány koordinátora.

Április végén vagy május elején 
elkezdődhet az oltási folyamat 
a háziorvosi rendelőkben is

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

 A román nyelvből és irodalomból 
szerzett tudásukról adtak 
számot tegnap a diákok

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR




