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Az oltásokat valamivel később 
kezdő nyugat-európai orszá-
gok hatékonyabb szervezett-
séggel behozták a lemaradást, 
több állam pedig az uniós 
kereten kívül is beszerzett 
vakcinákat – ezzel magyarázta 
Vass Levente egészségügyi 
államtitkár Románia pozíció-
vesztését az EU oltási rangso-
rában. Az RMDSZ-es politikus 
úgy véli, amíg a lakosság kis 
százaléka fér csak hozzá vakci-
nákhoz, addig nem méltányos 
az oltottak pozitív megkülön-
böztetése.

 » PATAKY ISTVÁN

– Az oltási folyamat meghatározó 
minden ország járványkezelésében. 
Románia a vakcinálás megkezdését 
követő időszakban az Európai Unió 
tagállamainak élvonalában foglalt 
helyet a hatékonyságot, a beoltottak 
számát illetően. Aztán egyre lassult 
a tempó, ma már az utolsók között 
van az ország. Mi ennek a változás-
nak az oka?
– Románia valóban nagyon pör-
gősen kezdte az oltási kampányt, 
nem várta meg az oltóanyagok tar-
talékolásához szükséges rövid időt 
sem. Ahogy megkapta az első adag 
Pfi zer-vakcinát, azonnal indított. A 
nyugati uniós tagállamok többsé-
ge – de Magyarország is – később 
kezdett, viszont sokkal szervezet-
tebben, így behozták a lemaradást. 
Ráadásul több ország a közös uni-
ós kereten kívül is beszerzett oltó-
anyagot.

– Említette a szervezést. Jól működik 
a platform, ahol regisztrálni lehet 
oltásra? A vakcinaturizmus ugyanis 
továbbra is virul Romániában.
– Az oltóközpontok jól működnek. 
A romániai regisztrációs platform 
az elsők között indult Európában, 

VASS LEVENTE EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZERINT JÓ DÖNTÉS AZ ASTRAZENECA TOVÁBBI HASZNÁLATA

Még korai az oltottságalapú megkülönböztetés

Vass Levente államtitkár: „az oltóközpontok jól működnek, lendületes volt az indulás, 
ez hozzájárult a járvány harmadik hullámának enyhítéséhez”

 » A következő 
másfél hónapban 
kétszáz olyan 
oltóközpont 
nyílik, ahol 
elsősorban Pfi zer 
és Moderna áll 
a jelentkezők 
rendelkezésére. 
Megjegyzem, 
Romániában 
egyetlen trom-
bózisos esetet 
sem jelentettek 
az AstraZenecá-
val való oltást 
követően.

ezért is volt lendületes az indulás. 
Ne feledjük, hogy ez hozzájárult a 
járvány harmadik hullámának eny-
hítéséhez is. A platformon ma is a 
jelentkezők hatvan-hetven száza-
léka egyéni regisztráló, azaz nem 
az intézményes, a különböző társ-
betegségekkel, idősebb emberek 
jelentkezését biztosító egységeké a 
főszerep. Jó választás volt ennek a 
telekommunikációs programnak az 
elindítása, ennek pótlása történik 
most a háziorvosnál való jelentke-
zéssel. Ami a vakcinaturizmust il-
leti, a folyamat elején méltányosan, 
egyenlően osztották el az oltóanya-
gokat a megyék, települések között, 
hiszen kevés volt az oltóanyag. Azt 
láttuk, hogy az oltási kedv változó 
volt a számítógép használatának 
elterjedtsége, a különböző társadal-
mi, kulturális különbségek miatt az 
ország egyes régióiban. A nagyváro-
sokban megrohamozták az oltóköz-
pontokat, ezért elfogyott a vakcina. 
A kolozsváriak, marosvásárhelyiek 
például óriási oltási kedvet mu-

tattak, ezért hajlandók voltak sok 
kilométeres utazásokat vállalni a 
védettségért.

– Nyakunkon az AstraZeneca körüli 
botrány. Nagy-Britanniában ezzel az 
oltóanyaggal sikeresen szorították 
vissza a járványt, most mégis az ál-
lítólagos veszélyes mellékhatásoktól 
hangos a média. Valóban gond van 
a brit-svéd oltóanyaggal, vagy dúl a 
gyártócégek harca?
– Az EU-ban jelenleg négy állam nem 
használja ezt a vakcinát, több mint 
tíz ország pedig mindenféle korhatár 
nélkül alkalmazza az AstraZenecát. 
Nem mellékes, hogy a legolcsóbb ol-
tóanyagról van szó. Az összes elérhető 
adatot áttekintve állítom: biztonságo-
san olthatunk AstraZenecával, aho-
gyan nagyon sok keleti-ázsiai vak-
cinával is. A több millió esetszámra 
számított néhány trombózis – amely 
továbbra sem hozható egyértelműen 
összefüggésbe az oltással – annyit 
érdemel csupán, mint amit meg is 
tett az Európai Gyógyszerügynökség: 

kötelezte az AtraZenecát gyártó céget, 
hogy a kockázati listára tájékoztatási 
céllal felvezesse a trombózis, embó-
lia esetleges megjelenését az oltás 
következtében. Jól döntött Románia, 
amikor nem állította le az oltást. Most 
azt tapasztaljuk, hogy azok helyére, 
akik a korábbi jelentkezést lemondva 
utasítják el az AstraZenecát, azonnal 
belépnek mások, olyanok, akik min-
dennél fontosabbnak tartják az oltott-
ság mielőbbi megszerzését. A követ-
kező másfél hónapban kétszáz olyan 
oltóközpont nyílik, ahol elsősorban 
Pfi zer és Moderna áll a jelentkezők 
rendelkezésére. Megjegyzem, Romá-
niában egyetlen trombózisos esetet 
sem jelentettek az AstraZenecával 
való oltást követően.

– Egyre nő azoknak a száma, akik 
megkapták a védőoltást, s úgy érzik, itt 
az ideje legalább részben visszakapni-
uk a járványhelyzetre való tekintettel 
elvett szabadságjogaikat. Miért nem 
történnek lépések ennek érdekében?
– Amikor részben még vakcinahiány 
van, illetve az oltóközpontok száma 
nem elégíti ki az igényeket, amikor a 
lakosság kis százaléka fér csak hozzá 
az oltóanyaghoz, nem méltányos az 
ilyesfajta megkülönböztetés. Ahogy 
az oltással haladunk előre, s elérjük 
a hatvan-hetven százalékos oltott-
ságot, akkor persze adja magát ez a 
kérdésfelvetés. Az országon belüli in-
tézkedésekkel szemben más a helyzet 
a külföldi utazások tekintetében. A 
vakcinaútlevélnek van értelme akkor, 
ha egy ország úgy ítéli meg, hogy a 
járványügyi erőfeszítéseit nem akarja 
kockára tenni olyan beutazók miatt, 
akiknek nincs oltása.
 
– Mennyire népszerű a letölthető elekt-
ronikus igazolás az oltottságról?
– Személyes tapasztalatom szerint a 
papíralapú igazolással is neki lehet 
vágni a külföldi utazásnak. Jómagam 
néhány nappal ezelőtt töltöttem le az 
elektronikus igazolást az Adulti.renv.
ro oldalról. A Különleges Távközlési 
Szolgálat (STS) által működtetett on-
line felületről eddig mintegy százez-
ren igényelték ezt a fajta igazolást.
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 » BÍRÓ BLANKA

Ráduly István, Kovászna me-
gye nemrégiben kinevezett pre-

fektusa arra kérte az alárendeltségé-
be tartozó megyei földosztó bizottság 
tagjait, alaposan indokolják meg, 
ha visszautasítják a helyi földosztó 
bizottságok által benyújtott határo-
zatokat. Az RMDSZ által nevesített 
kormánymegbízott tegnap sajtó-
tájékoztatón elmondta, még uzoni 
polgármesterként megtapasztalta, 
hogy gyakran csak a visszautasítás 
tényét közölték a hatóságok, ami 
nem segítette a helyiek munkáját, a 
visszaszolgáltatás folyamatát. Ezért 
kéri, pontosan írják le azt is a válasz-
levélben, hogy milyen kiegészítő do-
kumentumokra van szükség. Ugyan-
akkor azt kérte a munkatársaitól, 

hogy a közigazgatási bíróságon meg-
támadott önkormányzati határozatok 
esetében minden újabb lépés előtt – 
tehát fellebbezés, perkiegészítési do-
kumentum benyújtásának határideje 
előtt – legalább három munkanappal 
kapja meg az iratokat, hogy legyen 
ideje áttanulmányozni, felvenni a kap-
csolatot az érintett önkormányzatok 
képviselőivel, megismerni mind a két 
álláspontot, majd annak ismeretében 
jogilag megalapozott döntést hozni.

Dulányi-Balogh Szilárd alprefektus 
szerint a tavaly január és idén március 
közötti időszakban 356 terület-vissza-
szolgáltatásra vonatkozó kérést iktat-
tak, eddig 208-at tűztek napirendre, 
ebből kilencet visszautasítottak, és 97-
et visszaküldtek a helyi bizottságokhoz 
kiegészítésre. Ebben az időszakban 
579 birtoklevelet állítottak ki összesen 

979 hektár területre. Ugyanakkor a 
prefektúra 14 277 közigazgatási hatá-
rozatot, rendeletet vizsgált át, ezekből 
303-at, vagyis a 2,12 százalékot találták 
megalapozatlannak, törvénytelennek. 

Cosmin Boricean alprefektus arról 
tájékoztatott, hogy Kovászna megyé-
ben 75,3 százalékos az étkezési utal-
ványok felhasználtsága. Rámutatott, 
ez egy jó aránynak számít, hiszen 
az ország több megyéjében alig 20-
30 százalék a felhasználtsági arány. 
Ráduly István kifejtette, Kovászna 
megyében mintegy 120 falu van, de 
csak 25 településen fogadják el a 
kártyákat; azonkívül a járvány miatt 
több vendéglő, étterem bezárt, egy 
részük nem vállal házhoz szállítást, 
így nehézkes a meleg ebéd beszerzé-
se. Gyakran többe kerül elutazni egy 
olyan településre, ahol érvényesíthe-

tő a kártya, mint az ebéd értéke. Ezért 
javasolni fogják a kormánynak, hogy 
az összegre alapélelmiszert is lehes-
sen vásárolni.

A vadásztársaságok a településtől 
legközelebb öt kilométerre helyezzék 
ki a vadetetőket – javasolta ugyan-
akkor Ráduly István. Ha a település 
közelében helyezik ki ezeket, az meg-
hívó az állatoknak, hogy bejárjanak 
a faluba. Arra is utasították az önkor-
mányzatokat, hogy helyezzenek ki 
fi gyelmeztető táblákat, ahol felbuk-
kanhatnak a medvék, így fi gyelmeztet-
ve a kirándulókat a veszélyre. Tavaly 
január óta a megyei csendőrséghez 71 
segítségkérés futott be medvék miatt. 
A legtöbb hívás, 21 Bálványosról futott 
be. Cosmin Boricean szerint a megyé-
ben 1500-as példányszámúra becsülik 
a medveállományt.

Hatékonyságot, átláthatóságot ígér az új Kovászna megyei prefektus

 » Arra is 
utasították az 
önkormány-
zatokat, hogy 
helyezzenek ki 
fi gyelmeztető 
táblákat, ahol 
felbukkanhatnak 
a medvék, így 
fi gyelmeztetve 
a kirándulókat a 
veszélyre. 




