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Egyenlőtlen  várólisták
Hargita megyében Udvarhelyszéken a leghosszabb az oltási várólista
• Az oltási kapacitás 
növelésének köszön-
hetően országszerte 
gyorsan rövidülnek 
a várólisták az oltó-
központokban. Har-
gita megyében Csík-, 
illetve Gyergyószéken 
lényegében várólisták 
sincsenek, több mint 
háromezer szabad 
helyre lehet jelent-
kezni csak a pfizeres 
oltóközpontokban. 
Eközben Udvarhely-
széken közel ezren 
várakoznak a Pfizer 
oltóanyagával im-
munizáló központok 
várólistáin.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

U dvarhelyszéken már a 
kezdetek óta hosszabb a 
„pfi zeres” oltóközpont vá-

rólistája, mint a megye más része-
in működő központoké, a mostani 
várólista is régebbi már – közölte 
megkeresésünkre a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság helyettes 
vezetője, Finta Hajnal. Azt pontosan 
nyilván nem tudják – fűzte hozzá 
kérdésünkre –, hogy kik azok, akik 
a székelyudvarhelyi központba irat-
koztak, tehát azt nem tudni, hogy a 
korábban tapasztalható oltásturiz-
mus következménye-e az, hogy a 
megye más részeihez képest itt még 
van várólista. Viszont bárki bár-
melyik oltóközpontban előjegyez-
tetheti magát, tehát aki hamarabb 
szeretné megkapni a védőoltást, 
nyugodtan átiratkozhat más köz-
pontba. Emlékeztetett ugyanakkor, 

hogy a napokban növelték az oltás-
kapacitást, így Székelyudvarhelyen 
is még gyorsabban fog rövidülni a 
várólista, mint korábban.

Szabad helyek, 
várólisták megyeszerte

Az már több mint egy hete tapasztal-
ható, hogy egyre gyorsabban fogy 
az oltásra várók sora, ez egyrészt a 
nagyobb mennyiségben érkező ol-
tóanyag-utánpótlásnak tudható be, 
másrészt annak, hogy megnövelték 

az oltási vonalakra jutó napi dó-
zisszámot; az oltási vonalak, vagy 
ahogyan a román szaknyelvben 
használják, fl uxusok, azt jelentik, 
hogy naponta hány személyt tud-
nak beoltani egy adott helyszínen. 
A kezdeti 60-ról 72-re növelték ezt 
országszerte a pfi zeres oltási vona-
lak esetében április 7-étől, majd a 
napokban 84-re. Ugyanakkor Har-
gita megyében három új pfi zeres 
oltási vonallal bővült az oltási kapa-

citás, ebből kettőt Csíkszeredában, 
egyet pedig Gyergyószentmiklóson 
nyithattak meg. Csík-, illetve Gyer-
gyószéken várólisták sincsenek már 
a központokban, sőt nagyon sok 
a szabad hely ezekben. A csíksze-
redai, Kossuth Lajos utca 4. szám 
alatti (egykori Borvíz utcai óvoda) 
épületben működő, Pfi zer-vakci-
nával immunizáló oltóközpontban 
1500 szabad helyre lehet iratkozni, 
a zsögödi központban több mint 
hétszázra, de a volt Goscom-szék-
helyen működő központban – ahol 

AstraZeneca-vakcinával oltanak 
– is mintegy négyszáz szabad hely 
van még. Az AstraZeneca oltóanya-
gával immunizáló oltóközpontok-
ban egyébként már előjegyeztetés 
nélkül is be lehet adatni az oltást. 

Gyergyószéken, illetve a megye 
északi részében is bőven vannak 
még szabad helyek, az országos ol-
tásplatform hétfő délutáni adatai 
szerint mindössze a maroshévízi, 
pfi zeres oltóközpontban volt várólis-

ta, de azon is kevesebb mint harmin-
can voltak. A gyergyószentmiklósi 
központban megközelíti az ezret a 
szabad helyek száma, a borszékiben 
meghaladja a háromszázat, akár-
csak a gyergyóremeteiben – mind-
három pfi zeres központ. A Moderna 
oltóanyagát használó balánbányai 
oltóközpontban is jócskán több mint 
száz helyre lehet még jelentkezni.

Udvarhelyi helyzet

Udvarhelyszéken egy kivételével 
minden oltóközpontban várólisták 
vannak, mindössze a bethlenfalvi 
kultúrotthonban működő második 
székelyudvarhelyi oltóközpontban 
nem kell várakozni az AstraZeneca- 
oltásra. A régi mozi épületében ki-
alakított pfi zeres oltóközpont váró-
listáján több mint ötszázan várják, 
hogy időpontot foglalhassanak. A 

szentegyházi központ várólistáján 
közel háromszázan vannak, a szé-
kelykeresztúrin, illetve a korondin 
kevesebb mint húszan – ezek is pfi -
zeres központok. 

Az AstraZeneca oltóanyaga 
ugyan továbbra is lassabban fogy, 
mint a többi gyártóé, de mint kér-
désünkre az egészségügyi igazga-
tóság képviselője elmondta, nincs 
szükség más oltóanyagra történő 
áttérés kezdeményezésére a brit 
vakcinát használó Hargita megyei 
központokban, azért sem, hogy a 
lakosságnak legyen lehetősége vá-
lasztani az oltóanyagok közül.

A lakosság 13 százaléka 
kapott oltást

Hargita megyében a lakosságnak 
majdnem a 13 százaléka, azaz több 
mint 42 ezren kapták már meg a 
koronavírus elleni védőoltást. „Ez 
azért nem kis szám, örvendünk 
neki, viszont továbbra is felhívjuk 
a lakosság figyelmét, hogy ez egy 
olyan lehetőség, amely a járvány 
terjedését megfékezi, másrészt 
mindenkinek egyéni védettséget 
ad, ezért kérjük, hogy éljenek ez-
zel a lehetőséggel. Világviszony-
latban több százmillió ember van 
már beoltva, a komoly mellék-
hatások aránya nagyon-nagyon 
alacsony, tehát ezektől nem kell 
félni. Azt gondolom, mindenki-
nek fontos az, hogy biztonságban 
érezze saját magát, a családját, 
azt a közösséget, ahol él, és nem 
utolsósorban az, hogy országos 
szinten minél hamarabb vissza-
térhessünk a megszokott életünk-
höz” – érvelt az oltás beadása mel-
lett Finta Hajnal. Emlékeztetett 
ugyanakkor arra is, hogy már mo-
bil oltóközpontok is működnek a 
megyében, tehát az ágyhoz kötött 
betegek, mozgáskorlátozott sze-
mélyek otthon is megkaphatják a 
védőoltást a lakhelyükhöz tartozó 
polgármesteri hivatalban leadott 
kérést követően, de ez ügyben az 
oltóközpontokat, illetve a megyei 
egészségügyi igazgatóságot is hív-
hatják telefonon.

Vakcinára várva. 
Székelyudvarhelyen még 
hosszú, de gyorsan rövidül 
a várólista

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

B Á L I N T  E S Z T E R

Mint ismeretes, a hatályos la-
zítás értelmében a hotelek 

kapacitásuk 70 százalékában fo-

gadhatnak vendégeket, az étkez-
tetés a teraszokon történhet, és va-
lamennyi, a koronavírus-járvány 
megfékezése érdekében bevezetett 
higiéniai óvintézkedést be kell 
tartaniuk. „Ebben az időszakban 
a tengerparti szállodák, teraszok 

és boltok tulajdonosai intenzíven 
dolgoznak, készülnek a nyitásra. 
Általános a lelkesedés, és minden-
ki örömmel és türelmetlenül várja 
az idei szezon első turistáit, főként 
olyan körülmények között, hogy 
tavaly húsvétkor és május elsején 
is zárva volt a tengerpart” – idézi a 
közlemény Ionuț Nedeát, az utazás-
szervező elnök-vezérigazgatóját.

Változó díjazás

Mivel idén május elseje egybeesik az 
ortodoxok nagyszombatjával, a szál-

lásadók húsvéti csomagot is kínál-
nak, amelyben a hagyományos étkek 
és húsvéti szokások mellett például 
masszázs is szerepel. Egy ilyen cso-
mag ára Mamaián számos más extrá-
val három éjszakára egy háromcsil-
lagos szállodában eléri a 915 lejt, egy 
négycsillagos hotelben pedig ugyan-
ezért 1008 lejt kell lepengetni. A déli 
partszakaszon három éjszakáért két 
főre 1338 lejt kérnek teljes ellátással 
és kezeléssel, az all inclusive ellátás 
pedig elmehet 1800 lejig. Azoknak, 
akik nem akarnak csomagot vásá-
rolni, számos szálloda kínál csak 

szállást és opcionálisan étkezést is. 
Mamaián egy kétcsillagos hotelben 
három éjszakára két személyre már 
345 lejért is lehet foglalni, ha még 
reggelit sem igényelnek az 
utazni vágyók. Hasonló 
körülmények között, de há-
romcsillagos szálláshelyen 
a kiadás már eléri a 627 lejt. 
Délen ebben az esetben is 
sokkal kevesebbet kérnek, 
Észak-Eforién például három éjsza-
káért félpanziós ellátás nélkül 258 
lejért lehet szobát foglalni három 
éjszakára.

Szezonnyitás járvány idején a Fekete-tenger romániai partszakaszán
• Több mint száz szálloda nyit meg május elsejére a 
Fekete-tenger romániai partszakaszán, az előkészületek 
már javában zajlanak. Mivel idén épp akkorra esik az or-
todox húsvét, erre is készülnek a szállásadók a Litoralul-
romanesc.ro utazásszervező közleménye szerint.

Hargita megye




