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Négy oltóközpontot létesítenek 
a Kolozsvárhoz tartozó ipari par-
kokban, az itt működő kereske-
delmi társaságok saját költsé-
gükön immunizálják mintegy 
húszezer alkalmazottjukat. 
Kolozs megyében meghaladta a 
6 ezreléket, a kincses városban 
pedig a 8 ezrelékhez közelít a 
fertőzöttségi arány.

 » PAP MELINDA

M integy 20 ezer alkalmazot-
tat immunizálnának saját 
költségen a Kolozsvár kö-

zeli Tetarom ipari parkokban mű-
ködő multinacionális cégek – kö-
zölte a Kolozs megyei prefektúra. 
Irina Munteanu alprefektus köz-
benjárására a metropoliszövezet-
ben működő ipari parkokban négy 
oltóközpontot rendeznek be az itt 
székelő cégek alkalmazottai szá-
mára, az oltópontok berendezésé-
nek és működtetésének költségeit a 
nagyvállalatok állják. A prefektúra 
közleménye szerint a zárt rendszer-
ben működő oltóközpontok csak 
az említett cégek alkalmazottait 
fogadják oltásra, mintegy 20 ezer 
személyt, akiket a tervek szerint az 
AstraZeneca vakcinájával immuni-
zálnának. Ez még változhat, ugyan-

is az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) tegnap elismerte, hogy van 
összefüggés a svéd cég és az Oxfordi 
Egyetem által közösen kifejlesztett 
oltóanyag, valamint a több ország-
ból jelzett ritka agyi vérrögképződé-
ses esetek között.

A területi kormányhivatal közöl-
te: két oltópontot az elektrotechni-
kai cikkeket gyártó De’Longhi olasz 
vállalat, kettőt a háztartási gépekre 
szakosodott német Bosch, egyet az 
amerikai Emerson elektronikai vál-
lalat, míg két másik oltópontot a 

MIHAMARABB IMMUNIZÁLTATNÁK DOLGOZÓIKAT AZ IPARI PARKOKBAN MŰKÖDŐ TÁRSASÁGOK

Saját oltópontokat nyitnak a multik Kolozsváron

Kolozsváron hét új oltópont nyílik a multinacionális cégek alkalmazottai számára 
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Transilvania Construcții cég alkal-
mazottai számára üzemelnek be. 
A négy oltóközpont felszerelését 
és a személyzet bérezését is az em-
lített cégek állják – hangsúlyozza 
a prefektúra közleménye. Mint ír-
ták, a négy oltóponton a Tetarom 
ipari parkok teljes alkalmazotti 
gárdáját beoltják a Kolozs megyei 
önkormányzat és a telephelyeket 
működtető Tetarom cég közremű-
ködésével. Ez ügyben már meg is 
tartották az első megbeszélést az 
oltási programban érdekelt intéz-
mények részvételével.

A multinacionális cégeknek az 
oltási kampányban való közremű-
ködése azért is jó hír a kolozsváriak 
számára, mivel az erdélyi nagyváro-
sok közül jelenleg a kincses város-
ban a legmagasabb a fertőzöttségi 
arány. Tegnap 7,76 aktív fertőzött 
jutott ezer lakosra, és mivel az in-
cidencia a hétvégén sem csökkent 
7,5 ezrelék alá, hétfőtől kezdődően 
Kolozsváron hétköznap is érvénye-
sek a nemrég elrendelt szigorítások, 
miszerint 18 órától bezárnak a ke-
reskedelmi egységek, és 20 órától 
életbe lép a kijárási tilalom. Kolozs 
megyében tegnap meghaladta a 6 
ezreléket a fertőzöttségi arány, 6,40 
ezreléken állt a vírusmutató. A me-
gyében Désen érte el még a 7 ezre-
léket az aktív fertőzöttek száma, de 
Tordán és Aranyosgyéresen is hat 
ezrelék fölött a vírusmutató.

 » A zárt rend-
szerben működő 
oltóközpontok 
csak az említett 
cégek alkalma-
zottait fogadják 
oltásra.

 » BÍRÓ BLANKA

E lutasította tegnap a képviselőház 
házbizottsága azt a javaslatot, 

hogy az alsóház emberi jogi, vallási 
és kisebbségügyi bizottságán belül 
alakuljon egy, a Kovászna, Hargita és 
Maros megyei románok problémáival 
foglalkozó albizottság. Az Agerpres 
hírügynökség beszámolója alapján 
a javasolt testületben Dan Tanasă, a 
Szövetség a Románok Egyesüléséért 
(AUR) képviselője látta volna el az 
elnöki feladatokat, a szociáldemok-
rata Daniel Ghiţă lett volna az alel-
nök, és a szintén AUR-os Alin Coleşa 
a titkár. Mint ismeretes, március ele-
jén Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő arról számolt be, hogy ja-
vaslatára ebben a ciklusban is meg-

alakult az emberi jogi, vallásügyi és 
kisebbségi szakbizottságon belül a 
magyar közösség ügyeivel foglalkozó 
albizottság, amelynek ő az elnöke.

A házbizottság ezenkívül még 
akkor jóváhagyta a romakisebbség -
ügyi, a börtönviszonyokért felelős, 
valamint a civil szférával való kap-
csolattartással megbízott albizottság 
megalakulását. A Kovászna, Harg-
ita és Maros megyében élő románok 
gondjaival foglalkozó albizottság 
szükségességét a kezdeményezők 
azzal indokolták, hogy a térségben 
számszerű, kisebbségben élő romá-
nok részéről megfogalmazódott az 
igény, hogy megőrizzék a kulturális 
identitásukat és hagyományaikat. 
Azzal is érveltek, hogy az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) az elmúlt évtizedekben több 
tucat esetben megállapította, hogy 
Kovászna, Hargita és Maros megyé-
ben a helyi közigazgatási hatóságok 
rendszeresen etnikai alapú negatív 
diszkriminációt alkalmaznak a román 
közösséggel szemben. Ha ezt a CNCD 
nem tette meg, a bíróság kötelezte 
arra, hogy megállapítsa a hátrányos 
megkülönböztetést. A javasolt, ám 
meghiúsult albizottság tagjai a tervek 
szerint „építő párbeszédet” folytattak 
volna a három megye közigazgatási 
intézményeivel, prefektusi hivatali-
val, hogy beazonosítsák a románok 
gondjait. Jelentéseket fogalmaztak 
volna meg, panaszokat nyújtottak 
volna be, illetve törvényjavaslatokat 
dolgoztak volna ki a térségben élő ro-
mánok védelmére.

Parlamenti albizottság nélkül a székelyföldi románok

 » Az albi-
zottság szük-
ségességét a 
kezdeményezők 
azzal indokolták, 
hogy a térségben 
számszerű, ki-
sebbségben élő 
románok részéről 
megfogalmazó-
dott az igény, 
hogy megőrizzék 
a kulturális iden-
titásukat.

 » RÖVIDEN

Hóviharok várhatók a héten
több erdélyi megyében
Jelentős mennyiségű havazásra 
és megerősödő szélre vonatko-
zó sárga riasztást adott ki az 
Országos Meteorológiai Szolgá-
lat (ANM) húsz megye hegyvi-
déki térségére. Az előrejelzések 
szerint kedd 23 órától szerda 
18 óráig a Bánság déli, Erdély 
déli és keleti részén, valamint 
a Déli- és a Keleti-Kárpátokban 
jelentős mennyiségű hó hullhat, 
és 50–60 km/órás széllökések 
várhatók – írta az Agerpres 
hírügynökség. Ugyanakkor 
az évszakhoz képest nagyon 
hideg lesz országszerte, éjszaka 
fagypont alá csökken a hőmér-
séklet. A hideg idő április 10-éig, 
szombatig kitart.




