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Sokan a Pfi zer–BioNTech-vakcina miatt választották a frissen nyílt kolozsvári autós oltóközpontot

Hatalmas érdeklődés övezi 
a tegnap megnyílt kolozsvá-
ri autós oltóközpontot, már 
nyitás előtt hosszú kocsisor 
alakult ki. Az ország második 
drive-through oltási központ-
jában akár 1000 embert is 
beolthatnak naponta.

 » BEDE LAURA

„E lőször örülök annak, hogy 
Kolozsváron dugó van” 
– jegyezte meg Tasnádi 

István Szilárd Kolozs megyei pre-
fektus a tegnap délben megnyílt 
autós oltóközpontot övező hatal-
mas érdeklődésre utalva. Déva 
után a kincses városban üzemel 
az ország második drive-through 
oltási központja. A 13 órára meg-
hirdetett nyitás előtt már hosszú 
kocsisor kígyózott a Horia Demian 
Sportcsarnok előtti téren, illetve 
az odavezető úton.

A jelenlevők többsége kolozsvá-
ri vagy Kolozs megyei volt, viszont 
érkeztek Arad, Beszterce-Naszód 
és Máramaros megyéből is. Sokan 
az időpontfoglalás nélküli oltás le-
hetősége miatt választották a fris-
sen megnyílt központot, ugyan-
is – mint többen mondták – már 
hosszú ideje várólistán vannak, 
és még nem kerültek sorra. Má-
sok szerint az oltáskampány nem 
megy épp olyan zökkenőmente-
sen, mint ahogyan azt sokan han-
goztatják, hiszen egy, a második 
körben vakcinára jogosult fogya-
tékkal élő személy még mindig 
nem kapott időpontot. Több em-
bert a napokon belül esedékes 
külföldi utazása sarkallta az autós 
központ választására, sokan pe-
dig a Pfizer–BioNTech-oltás miatt 
jöttek erre a helyszínre. De olyan 
is volt, aki nem hisz a vakcina po-
zitív, védő hatásában, de foglalko-
zása miatt beoltatta magát, illetve 
az autós oltóközpontot „rendkívül 
vagánynak vélte”.

Az országban még újszerű köz-
pont legnagyobb előnye tehát, hogy 
nem szükséges időpontfoglalás. Az 
oltásra jelentkezők érkezésüktől 
fogva eligazításban részesülnek, 
felmutatják személyazonossági iga-
zolványukat, és lehetőség szerint az 
előzetesen kitöltött nyomtatványt 
(letölthető a vaccinare-covid.gov.
ro oldalról). Aki nem rendelkezik 
kitöltött kérdőívvel, a helyszínen 
kitöltheti, és ehhez igény szerint 
segítséget is kaphat. Az oltást köz-
vetlenül a gépkocsiban kapja meg a 
jelentkező, miután az egészségügyi 
személyzet vagy egy önkéntes meg-
mérte testhőmérsékletét.

Tasnádi István Szilárd szerint 
az oltás üteme attól is függ majd, 
hogy hány személy ül az autóban, 
és hogy kitöltötték-e előre a kérdő-
ívet, ezzel gyorsítva a folyamatot. 

AZ IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜLI OLTÁS LEHETŐSÉGE MIATT VÁLASZTOTTÁK A LEGTÖBBEN A FRISSEN MEGNYÍLT AUTÓS KÖZPONTOT

Sorban álltak a sofőrök vakcináért Kolozsváron

A nyitás előtt már hosszú kocsisor kígyózott a sportcsarnoknál. Az oltásra érkezőket rendőrök igazítják útba
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A prefektus rámutatott, ha ötper-
cenként 4 embernek sikerül be-
adni a vakcinát, elérhetik a napi 
1000 beoltott embert (Déván az 
első két napban 1241 személy 
kapta meg az oltást). Hétfőn 500 
adag vakcinával nyitották meg 
a kolozsvári központot, viszont 
nem számították ekkora érdek-
lődésre, de igény szerint hoznak 
még oltást, illetve a személyzet 
létszámát is tervezik növelni.

Az oltás után a többi központ-
hoz hasonlóan biztosított az or-
vosi felügyelet, a személyzet ez 
idő alatt kiállítja az oltási igazo-
lást, és beírja a dátumot, amikor 
is a jelentkező megkapja a máso-
dik, emlékeztető vakcinát. A ko-
lozsvári autós oltóközpont hétfő-
től vasárnapig 8 és 20 óra között 
üzemel.

 » Tasnádi 
István Szilárd 
prefektus szerint 
az oltás üteme 
attól is függ 
majd, hogy hány 
személy ül az 
autóban, és hogy 
kitöltötték-e 
előre a kérdőívet, 
ezzel gyorsítva a 
folyamatot. 

Csak egy karnyújtás. Ki sem kell szállni a gépjárműből az új oltóponton

Kizárólag azokat oltják be, akik autóval érkeznek




