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ISZLAI KATALIN

Ú jabb koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatos rémhír 
borzolja a kedélyeket a kö-

zösségi médiában, amely arra a fel-
tételezésre épül, hogy nem hatnak 
a fertőzés legyőzéséhez használt 

gyógyszerek és kezelések 
azoknál, akik megkapták a 
védőoltást. Magyarán, ha 
egy beoltott személynek sú-
lyos tünetei lesznek, az or-
vosok semmit sem tudnak 

tenni érte. Ennek a felvetés-
nek viszont semmilyen valósága-
lapja nincs az általunk megkérde-
zett szakemberek szerint.

Nincs tudományos alapja

Fejér Szilárd kémikus-kutató, a 
sepsiszentgyörgyi Pro Vitam di-
agnosztikai laboratórium vezetője 
a téma kapcsán úgy fogalmazott: 
ez akkora „hülyeség”, hogy nehéz 
tudományos érvek mentén beszél-

ni róla. Erre mégis kísérletet téve 
hozzátette, az eddigi bizonyítékok 
arról árulkodnak, hogy az a kevés 
személy, aki a védőoltások után 
megfertőződik, többnyire enyhe 
vagy legfeljebb közepes erősségű 
tünetekkel átvészeli a betegséget, 
súlyos tünetekről viszont nincse-
nek információk. A két oltás között, 
amíg nincs meg a védettség, el lehet 
kapni a vírust, de a megfelelő im-
munválasz kialakulása után erre 
kevés az esély. 

Az adatok is a kutató által el-
mondottakat támasztják alá: mint 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház és a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház illetékeseitől meg-
tudtuk, egyik egészségügyi in-
tézményben sem találkoztak még 
olyan pácienssel, aki a védőoltás 
mindkét dózisának megkapása és 
az immunitás kialakulása után 
fertőződött volna meg. Szöllősi 
Attila, a székelyudvarhelyi kórház 
orvosigazgatója is emlékeztetett, 
hogy az a személy, aki megkapta 
az oltás mindkét dózisát, és a szer-
vezete elkezdett ellenanyagokat 

termelni a vírus ellen, kevesebb 
eséllyel fertőződhet meg. Továbbá 
egy esetleges fertőzés esetén eny-
hébb lefolyású betegségre számít-
hat, mivel a szervezete már ismeri 
a vírust, és antitesteket termel 
ellene. Ha viszont valamilyen ok-
nál fogva egy beoltott személynél 
mégis súlyos tünetek alakulnának 
ki, a kezeléséhez használt gyógy-

szerek ugyanolyan mértékben 
lennének hatásosak, mint egy 
nem beoltott személy esetében. 
„Annak, hogy a gyógyszerek ke-
vésbé lennének hatásosak egy 

beoltott személynél, semmilyen 
tudományos alapja nincs. Az oltó-
anyag nem befolyásolja a kezelés 
kimenetelét. A hasonló álhírek 
veszélyesek, mert visszafoghatják 
az oltási kedvet, pedig jelenleg a 
járványügyi intézkedések betartá-
sa mellett az oltás a legfontosabb a 
pandémia legyőzésében” – húzta 
alá az orvosigazgató. 

Vakcina után is hatásos a kezelés
Már az is rendhagyó lenne, ha egy beoltott személynél súlyos tünetek jelentkeznének

Oltások és kezelések. 
A híresztelésekkel ellentétben 
előbbi nem zárja ki az utóbbi 
hatékonyságát 
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• Az összes eddig szárnyra kapott kitalációnál is 
megbotránkoztatóbb, koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos rémhír kezdett el terjedni a közösségi médiában: 
eszerint ha egy beoltott személy megfertőződik és 
súlyos tünetei lesznek, nem tudják megmenteni az 
életét, mivel a kezelések, gyógyszerek nem hatáso-
sak esetükben. Az álhírnek semmilyen valóságalapja 
nincs, mi több a nagyobb Hargita megyei kórházak-
ban nem is találkoztak még olyan esettel, hogy valaki 
mindkét oltás megkapása után fertőződött volna meg.

Ismét életbe lép a sárga forgatókönyv
Sárga forgatókönyv lép életbe Csíkszeredában és több más települé-
sen a megnövekedett esetszámok miatt a Hargita Megyei Katasztrófa-
védelmi Bizottság keddi határozata értelmében. Oklándon a fertőzött-
ségi arány meghaladta a 3 ezreléket, így ott a vörös forgatókönyv lép 
érvénybe. A csíkszeredai városháza közlése szerint Csíkszeredában a 
fertőzöttségi arány hétfőn elérte az 1,74 ezreléket, ez tette indokolttá 
a sárga forgatókönyv életbe léptetését. A forgatókönyv értelmében így 
egyebek közt az előadótermek nézőterei csak 30 százalékos lefedett-

séggel működhetnek, ugyanakkor a vendéglátóipari egységek 
beltereiben sem haladhatja meg a 30 százalékot a vendégek ará-
nya. Csíkszereda városvezetése arra kéri a lakókat, hogy a hely-
zet további romlásának megelőzése érdekében mindenki tartsa 
be az előírásokat. Csíkszereda mellett még Csíkszentlélek, 
Gyergyóújfalu, Maroshévíz, Gyergyótölgyes, Tusnádfürdő, Ko-
rond, Farkaslaka, Csíkmadaras, Székelyandrásfalva, Csíkszent-
király, Galócás, Nagygalambfalva és Székelyvarság esik sárga 
besorolás alá, a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság 

pedig ezeken a településeken is elrendelte a sárga forgatókönyv 
életbe léptetését. Oklándon a fertőzöttségi arány meghaladta a 3 ez-
reléket, így ott a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság a vörös 
forgatókönyv életbe léptetését rendelte el. A vörös forgatókönyv értel-
mében bezárnak a kulturális intézmények, a vendéglők és bárok belső 
tereikben nem fogadhatnak vendéget. Mint korábban már megírtuk, 
a településeket oktatási és közigazgatási szervezés szempontjából 
eltérő értékek alapján osztályozzák, ugyanis míg tanügyi szempontból 
1 ezrelék fölött már sárga zónás egy helység, addig közigazgatási 
szempontból csak 1,5 ezrelék felett lép zöldből sárgába.
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P A P  M E L I N D A

A miniszter kedden úgy nyilat-
kozott, hogy a húsvéti vakáció-

nak egész áprilisra való kiterjesztése 
csökkentené a mobilitást, amit az 
egyre súlyosbodó járványhelyzet, 

a kórházak telítettsége tesz 
szükségessé. Rámutatott, 
április hónap mutatkozik 
a legnehezebbnek járvá-
nyügyi szempontból, így 
sokat segítene a helyzeten 
az egy hónapos vakáció. 
Cîmpeanu szerint az érett-

ségit továbbra is a tervek sze-
rint szerveznék meg, március 31-éig 
pedig a próbaérettségit és a pró-
ba-képességvizsgát is letudnák. A 

4. és 6. osztályosok felmérőit a terve-
zett időpontokban tartanák, idézte a 
G4Media a szenátusban szervezett 
közvitán felszólalt minisztert. A tár-
cavezető a vakáció kiterjesztésének 

hátrányairól is szót ejtett, hozzátéve, 
hogy igyekeznek egyensúlyban tar-
tani a rendelkezés pozitív és negatív 
hatásait, hogy ez minél kisebb vesz-
teséggel járjon a diákok számára. 
Idén a római katolikusok április 4-én 
ünneplik húsvét első napját, míg az 
ortodox húsvét május 2-án lesz. A 
tanév szerkezetében mindkét idő-
szakra egy-egy hét vakáció szerepel.

Kényszerhelyzet: egy hónapos lesz a vakáció
• A húsvéti vakáció kiterjesztését jelentette be az ok-
tatási miniszter, hogy az a római katolikus és az orto-
dox húsvétot is magába foglalja. Bár a két ünnep között 
egy hónap van, Sorin Cîmpeanu tárcavezető a súlyosbo-
dó járványhelyzettel indokolja az otthon maradást.

Valószínűleg sokáig üresen 
maradnak az osztálytermek
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