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Védőoltás akár a munkahelyen
Házhoz jön a koronavírus elleni védőoltás az immunizálást igénylő vállalkozásokhoz
• Munkahelyükön, 
előjegyzés nélkül kap-
hatják meg a korona-
vírus elleni védőoltást 
azoknak a cégeknek 
és intézményeknek az 
alkalmazottai, ahol a 
munkaadó igényli ezt. 
A frissen bevezetett 
intézkedésnek máris 
van két újdonsága: az 
eredeti elképzeléssel 
ellentétben választás 
szerinti védőoltás-
sal immunizálnak a 
munkahelyeken, és 
nemcsak az alkalma-
zottak, hanem hoz-
zátartozóik, sőt a cég 
beszállítói is beoltat-
hatják ott magukat.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus elleni oltás-
kampányt koordináló or-
szágos bizottság lehetővé 

tette a munkahelyen történő ko-
ronavírus elleni immunizálást 
azoknál a vállalkozásoknál és 
intézményeknél, amelyek igény-
lik ezt. Hargita megyében máris 
van érdeklődés a lehetőség iránt, 
két nagyvállalkozással pedig már 
előrehaladott fázisban tartanak a 
megyei egészégügyi igazgatóság 

egyeztetései. Az eddigi jelentke-
zések alapján mintegy háromszáz 
alkalmazottat fognak beoltani, 
amilyen hamar csak lehet.

Éltek a lehetőséggel

Az egyik vállalkozás, ahol ez meg-
történik, a csíkszentsimoni sörgyár, 
ott azért is kényelmes ez a lehetőség 
az alkalmazottak számára, mert 
a településen nincs oltóközpont – 
mondta el Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság 
vezetője. A másik nagyvállalat egy 
csíkszeredai bútoripari cég, de ter-
mészetesen várják a további jelent-
kezéseket. Csütörtökön egyeztetett 
ez ügyben Székelyudvarhely al-
polgármesterével, Pálfi  Kingával is 

– fűzte hozzá. Szerdán megjelent a 
vonatkozó szabályzatban két újdon-
ság is, amelyre korábban javaslatot 
tett az oltáskampányt koordináló 
országos bizottság vezetőjénél. Az 
eredeti terv az volt, hogy a vállal-
kozásoknál csak az AstraZeneca- 
vakcinával történő beoltásra lesz 
lehetőség, a módosítás értelmében 
azonban szabadon választhatnak 
a vakcinák közül. Újdonság ugyan-
akkor az is, hogy nemcsak a cég al-
kalmazottai, hanem hozzátartozó-
ik, illetve a vállalkozás beszállítói 
is megkaphatják az oltást az adott 
cég székhelyén – számolt be a sza-
bályozás legfrissebb változatáról 
Tar Gyöngyi. „A célunk az, hogy 
minél közelebb vigyük az oltási le-
hetőséget a lakossághoz” – fogal-

mazott, megjegyezve, hogy Hargi-
ta megyében erre szükség is van, 
mert sajnos más megyék lakossága 
e tekintetben sokkal aktívabb, így 
Hargita megye továbbra is az egyik 
célpontja az oltásturizmusnak.

A cégekkel egyeztetve 
szervezik meg

Háromféle lehetőség van a magán-
vállalkozásoknál, illetve az állami 
intézményekben az immunizálás 
megszervezésére – tájékoztatta la-
punkat a megyei egészségügyi igaz-
gatóság aligazgatója. Finta Hajnal 
elmondta, az a legegyszerűbb eset, 
ha az adott vállalkozásnak van 

orvosi rendelője és egészségügyi 
személyzete, mert akkor utóbbiak 
be tudják oltani az oltásra jelent-
kezőket. Amennyiben nem rendel-
keznek az említett lehetőségekkel, 
de van olyan helyiségük, amely 
alkalmas az immunizálás lebo-
nyolítására, akkor az igazgatóság a 
mobil oltóközpontok révén biztosít 
egészségügyi személyzetet ehhez. 
Ha megfelelő helyiséggel sem ren-
delkezik a vállalkozás, akkor a leg-
optimálisabb módon szervezi meg 
az oltások beadását az adott cég és 
az egészségügyi igazgatóság. 

A munkahelyen történő oltako-
zás előnye – amellett, hogy nem 
kell elmenni, illetve sok esetben 
elutazni egy oltóközpontba – az is, 
hogy az érintetteknek nem 
kell regisztrálniuk és elő-
jegyeztetniük magukat az 
országos oltásplatformon. 
Finta Hajnal érdeklődésünk-
re elmondta, nem feltétele az 
immunizálás munkahelyen 
történő megszervezésének 
az, hogy az összes alkal-
mazott vagy a személyzet egy 
bizonyos része igényelje az oltást. 
„Nincsenek ilyen jellegű feltételek, 
az oltás önkéntes és ingyenes, de 
természetesen mi továbbra is arra 
ösztönözzük a lakosságot, hogy 
minél többen oltassák be magu-
kat” – fogalmazott az intézmény 
aligazgatója. A munkahelyen meg-
szervezendő immunizálást illetően 
még elmondta, a lehetőség iránt 
érdeklődő vállalkozások képvise-
lői a megyei egészségügyi igazga-
tóságnál kell jelezzék igényüket, 
majd egyénileg egyeztetnek arról 
is, hogy milyen feltételekkel rendel-
kezik az adott cég az immunizálás 
lebonyolításához, és hogy miként 
tudják átszervezni a munkafolya-
matot arra az időszakra.

Nincs várólista, nem kell 
elmenni vagy elutazni 
a legközelebbi oltóközpontba, 
és még regisztrálni sem kell 
az oltásplatformon

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

SIMON VIRÁG

A z áprilisi soros tanácsülésen több 
érdekes témában egyeztettek és 

szavaztak a helyi önkormányzati kép-
viselők. Napirendre került egyebek 
közt a Kulturális és Tudományegye-
tem megszüntetéséről szóló határo-
zattervezet. A szavazás előtt a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa, Radu 
Bălaș felszólalt, és elmondta, ő már öt 
éve kéri, hogy az úgynevezett Csegzi- 

féle egyetemet szüntessék meg, ha ez 
akkor megtörtént volna, akkor a vá-
ros legalább 6 millió lejt spórolt volna 
meg. Mint ismert, a szóban forgó egye-
temet Csegzi Sándor, a volt városveze-
tő, Dorin Florea személyes tanácsadó-
ja élesztette újra, és az intézményben 
elsősorban felnőttképzéssel foglal-
koztak. A jelen lévő képviselők egyet-
len tartózkodással megszavazták az 
egyetem felszámolását és azt, hogy ja-
vaival a város rendelkezzen. Kelemen 
Márton ülésvezető nem adott szót a 
Kulturális és Tudományegyetemet ve-

zető Csegzi Sándornak, azt javasolta, 
hogy álláspontját írásban juttassa el a 
tanácsosoknak.

Kisebb vita alakult ki azon határo-
zattervezet kapcsán, amely a város-
háza egyes alkalmazottainak ingye-
nes buszozásáról szólt. Mint kiderült, 
hosszú ideig a városháza alkalma-
zottai a munkahelyi igazolványuk 
felmutatásával díjmentesen használ-
hatták a tömegközlekedési eszközö-
ket. Ez a kedvezmény a városvezetés 
tavalyi cseréjét követően megszűnt, 
de felmerült annak szükségessége, 
hogy a terepező alkalmazottak, mint 
például a szociális igazgatóság mun-
katársai, a virágkertészet munkásai, 
ingyen utazhassanak a városi autóbu-
szokkal. A felszólalásokból kiderült, 
nem mindenki ért egyet azzal, hogy 
a jól kereső városházi alkalmazottak-
nak kedvezményeket biztosítsanak, 
előnyben részesítve őket a város többi 

lakójával szemben. Elhangzott, hogy 
a hivatal alkalmazottai bizonyára 
meg tudnak engedi maguknak havi 
80 lejes buszbérletet. Végül a taná-
csosok elfogadták, hogy a szociális 
igazgatóság alkalmazottai, a virág-
kertészet alkalmazottai, vagyis azok, 
akik terepmunkát végeznek, 
de nincs szolgálati autó-
juk, ingyen használhassák 
az autóbuszokat. Mi több, 
a határozat értelmében, a 
környezetvédelem jegyében 
péntekenként minden vá-
rosházi alkalmazott ingyen 
utazhat a tömegközlekedési eszkö-
zökkel. Az ülésen döntöttek arról is, 
hogy átalakítják a városi virágker-
tészetet, és ezután sokkal több fela-
datot fognak ellátni az ott dolgozók, 
hozzájuk fog tartozni egyebek mellett 
a kutyamenhely működtetése és a 
hóeltakarítás is.

Zajlik az átszervezés a vásárhelyi városházán
• Összevontak igazgatóságokat, megszüntették a 
városháza által fenntartott Kulturális és Tudományegye-
temet, továbbá a városháza alkalmazottainak ingye-
nes buszozásáról is döntöttek – mindezt a csütörtöki 
marosvásárhelyi tanácsülésen, amelyen 40-nél több 
napirendi pontot tárgyaltak.

Adománygyűjtés 
a tűzkárosultaknak
Segíts, hogy segíthessünk 
– adományozz a hidegvölgyi 
tűzeset áldozatainak! címmel 
hirdet közös adománygyűj-
tést a Maros Megyei Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (MIET) és 
a Marosvásárhelyi RMDSZ. A 
Hidegvölgyben április 21-én 
történt tűzeset nyomán 48 
károsult maradt fedél nélkül. 
Az érintetteknek ideiglenesen 
az éjszakai menhelyen bizto-
sítottak lakhatást és ellátást. 
Tartós élelmiszert, felnőtt- és 
gyermekruházatot, tisztálkodá-
si szereket, tanszereket várnak. 
Az adományokat Marosvásár-
helyen a volt Kossuth utca 22. 
szám alatti Közegben lehet 
leadni május 7-éig, naponta 
9–17 óra között.
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