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Újabb vírusvariáns  az országban
Megjelent az indiai vírusmutáció Romániában, igazolták az első fertőzést
• Megjelent a koronavírus indiai mutációja 
Romániában, a vírusvariánst Fejér Szilárd ké-
mikus-kutató sepsiszentgyörgyi laboratóriu-
ma elsőként igazolta az országban. A fertőzött 
ugyan Indiából érkezett, de nagy valószínű-
séggel Romániában fertőződött meg. A labo-
ratórium részletes epidemiológiai vizsgálatot 
javasolt az illetékes megye egészségügyi 
szakhatóságának.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam
Diagnosztikai és Ku ta tó -
központ elsőként azo no-

sított szekvenálással indiai vírus-
variánssal fertőzött személyt Ro má-
niában. A páciens tipikus korona-
vírusos tünetek miatt jelentkezett 
tesztelésre egy szomszédos megyé-
ből, és a labor munkatársai a PCR-
teszt eredménye alapján kizárták 
az országban domináns brit variáns 
jelenlétét az illetőnél – számolt be 
az új vírusvariáns azonosításának 

előzményeiről Fejér Szilárd ké-
mikus-kutató a közösségi há-
lón közzétett bejegyzésében. 
A gyanú felmerülésekor a 
diagnosztikai központ által 
nemrég beszerzett szekven-
átorral – ezzel a készülékkel 

lehet azonosítani a különböző 
vírusváltozatokat – is elvégezték a 
szükséges vizsgálatokat, illetve a 
kontaktkutatás érdekében részletes 
epidemiológiai vizsgálat elvégzését 
javasolták az illetékes megye egész-
ségügyi igazgatóságának. A szek-
venálás eredményeinek kiértékelése 
kétséget kizáróan igazolta az indiai 
vírusvariáns jelenlétét.

Kutatják az összefüggést

Noha a fertőzött külföldi állampol-
gár Indiából érkezett Romániába, 
biztosan nem ő hozta be a fertőzést 
az országba, nagy valószínűséggel 
itt fertőződött meg, ugyanis már 
több mint egy hónapja az ország-
ban tartózkodik – tudtuk meg Fejér 
Szilárdtól. Azt is megjegyezte, hogy 
olyan közegben mozgott a fertőzött, 
ahol gyakoriak az utazgatások, így 
könnyen összeszedhette a fertőzést 
szűkebb környezetében is. Nem az 
ő kompetenciája elmondani, hogy 
melyik megyében tartózkodik az 
illető fertőzött, azt sem, hogy szé-
kelyföldi megyéről van-e szó, ez az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
feladata, ők biztosan kiadnak majd 
közleményt erről – válaszolta kér-
désünkre a kémikus-kutató. 

Az indiai vírusváltozat egyelő-
re nem minősül aggodalomra okot 
adó vírusvariánsnak (VOC), ez még 
csak egy úgynevezett vizsgálat alatt 
álló variáns (VUI – variant under 
investigation), tehát még kutatják, 
hogy van-e ok-okozati összefüggés 
a jelenlegi katasztrofális indiai jár-
ványhullám és az indiai mutáció kö-
zött. „Indiában ennek a változatnak 
van három alvariánsa, és mindhá-
rom elég nagy arányban jelen van 

Indiában. Nem lehet még tudni, 
hogy az indiai variáns erősebben 
fertőz-e, mint a többi variáns, de va-
lószínűleg nem, viszont az egyik al-
variánsa tartalmaz egy olyan mutá-
ciót, amely részlegesen kikerülheti 
az immunválaszt, ezért meg kell 
fi gyelni” – magyarázta a kutató, de 
kérdésünkre azt is elmondta, hogy 
az indiai vírusváltozatnak nem az 
utóbb említett alvariánsát igazolták 
a szóban forgó fertőzöttnél.

Vizsgálatok saját költségre

Romániában egyébként meglehe-
tősen kevés koronavírus-szekve-
nálást végeznek – ezt erősítette meg 
kérdésünkre Fejér Szilárd is –, az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
legutóbbi, heti jelentése 955 ilyen 
vizsgálat alapján készült. A vonat-
kozó egészségügyi minisztériumi 
rendelet értelmében magánlabora-
tóriumként a sepsiszentgyörgyi di-
agnosztikai központ nem végezhet 
állami pénzen ilyen vizsgálatokat, 

csak saját költségükre. Ezért próbál-
ják okosan felhasználni erőforrása-
ikat, eddig kilenc mintát szekvenál-
tak, de már eleve úgy válogatták ki 
azokat, hogy jó eséllyel találjanak 
bennük valami újat – tájékoztatott 
Fejér Szilárd. A legjobb minőségű 
koronavírus-szekvenciáikat feltöl-
tötték a WHO által létrehozott és 
működtetett GISAID adatbázisába, 
ahol a koronavírus génszekven-
cia-adatait, illetve a kapcsolódó 
klinikai és járványügyi adatokat 
gyűjtik a világ minden országából.

• Egy hónapos vakációt 
követően folytatódik jövő 
szerdától az iskolai év, 
vannak, akiknek szemé-
lyes oktatás formájában, 
másoknak online. Hargita 
megye 423 tanintézménye 
közül 216-ban az első, 
153-ban a második, 54-ben 
pedig a harmadik forgató-
könyv érvényesül majd.

V égéhez közeledik a járvány-
helyzet miatt meghosszabbí-

tott tavaszi vakáció, május 5-étől 
újraindulnak az iskolák az egyes, 
kettes vagy hármas forgatókönyvek 
szerint. A Hargita megyei oktatási 
intézmények jövő heti működésére 
vonatkozó határozatát csütörtök dél-

ben közölte a megyei vészhelyzeti 
bizottság, a járványügyi adatok fe-
lülvizsgálását követően.

Három kategória

Az adatok szerint szerdától a megye 
423 tanintézménye közül 54-ben 

folytatódik a harmadik forgató-
könyv szerint a tanítás. Ide tartozik 
Fenyéd, Oroszhegy, Felsőboldog-
falva, Székely udvarhely és Szé-
kelyvarság összes tanintézménye. 
A második forgatókönyv a megye 
153 tanintézményében érvényesül 
majd, ezek közé tartoznak Etéd, Tus-

nádfürdő, Bélbor, Csíkszentgyörgy, 
Székelykeresztúr, Farkaslaka, Ho-
moródszentmárton, Homoródal-
más, Csíkszereda, Bögöz, Parajd, 
Székelyandrásfalva, Csíkszentimre, 
Máréfalva, Újszékely, Madéfalva, Si-
ménfalva, Gyergyóvárhegy, Maros-
hévíz, Gyergyótölgyes és Zetelaka 
óvodái és iskolái. A megye fennma-
radó 216 tanintézményében az első 
forgatókönyvet alkalmazzák.

Mit jelentenek 
a forgatókönyvek?

Az egyes forgatókönyv a hagyo-
mányos módszert takarja, tehát 

az ebbe a kategóriába tartozó te-
lepüléseken személyes jelenlétű 
oktatás lesz a napközikben és az 
iskolákban egyaránt. A kettes és 
a hármas forgatókönyv gyakorla-
tilag ugyanazt írja elő, azaz a sze-
mélyes jelenlétű oktatás 
csak a napközikben és 
az iskolák elemi, illetve 
végzős (nyolcadikos, ti-
zenegyedikes, tizenkette-
dikes) osztályaiban meg-
engedett, a többiek online 
tanulnak. A különbség 
mindössze annyi, hogy a 
harmadik csoportba tartozó 
településeken magasabb (3 ezrelék 
fölötti) a fertőzöttségi arány. A vég-
zős osztályoknak egyébként jövő 
héten még tart a vakáció, számuk-
ra május 10-én folytatódik a tanév.

Iszlai Katalin

Eldőlt, milyen forgatókönyvek alapján folytatódik az oktatás
Egyes, kettes, hármas. Eltérő, hol milyen 
forgatókönyv szerint folytatódik a tanév 
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Romániában elsőként 
azonosítottak szekvenálással 
indiai variánssal fertőzött 
személyt a sepsiszentgyörgyi 
diagnosztikai központban
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