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Mától az országban 3035 új 
oltóközpont nyílik, miután 
az immunizálás a háziorvosi 
rendelőkben is elérhetővé 
válik. Andrei Baciu, a Co-
vid–19 elleni oltáskampányt 
koordináló bizottság alelnöke 
elmondta, minden beadott 
oltás egy lépéssel közelebb 
vezet a hétköznapi normalitás 
visszaállásához.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL 

A háziorvosi rendelők egy ré-
szében is be lehet adatni a 
koronavírus elleni védőol-

tást a mai naptól. Andrei Baciu, 
a Covid–19 elleni oltáskampányt 
koordináló bizottság alelnöke 
bejelentette, az országban 3035 
új oltóközpont nyílik, miután az 
oltakozás a háziorvosok rendelői-
ben is elérhetővé válik. Ezekben a 
rendelőkben az immunizálás az 
egyadagos Johnson & Johnson ol-
tóanyaggal fog történni. „A koro-
navírus elleni oltáskampányhoz a 
háziorvosok is csatlakoztak, akik 
mától saját rendelőikben kezdik 
meg az immunizálást. Köszönöm 
mindenkinek, aki a csapat részévé 
vált, vállalva a járvány elleni min-
dennapos küzdelmet” – közölte 
az egészségügyi minisztérium 
államtitkára. Rámutatott, az ér-
kező oltóanyag az ország minden 
területére eljut, beleértve a vidéki 
közösségeket is. „Minden beadott 
oltás egy lépéssel közelebb vezet 
a hétköznapi normalitás vissza-
állásához, amelyre több mint egy 

TÖBB MINT HÁROMEZER ÚJ OLTÓKÖZPONT NYÍLIK ORSZÁGSZERTE, AZ EGYADAGOS JOHNSON & JOHNSON VAKCINÁVAL IS IMMUNIZÁLNAK

Mától a háziorvosi rendelőkben is oltanak

A háziorvosok tájékoztatják, előjegyzik és beoltják a vakcinát igénylőket

Újra pezseghet az élet a kincses városban, ahol immár 40 százalék fölötti a beoltottak aránya

 » „Minden 
beadott oltás 
egy lépéssel 
közelebb vezet a 
hétköznapi nor-
malitás visszaál-
lásához, amelyre 
több mint egy 
éve várunk.”

éve várunk. Remélem, hogy időköz-
ben egyre több háziorvos csatlako-
zik a kampányhoz, és az orvosi ren-
delők száma is növekszik” – közölte 
Baciu. A 3035 feliratkozó orvos lis-
tája erdélyi megyékre bontva: Arad 
96, Bihar 66, Beszterce-Naszód 112, 
Brassó 74, Krassó-Szörény 9, Kolozs 
64, Kovászna 46, Hargita 59, Hu-
nyad 39, Fehér 46 Maros 130, Má-
ramaros 109, Szatmár 58, Szilágy 
38, Szeben 105, Temes 113. Baciu 
rámutatott, a számok napról nap-
ra változnak. Arra is kitért, hogy a 
Johnson & Johnson egyetlen adag-
ból áll, így nincs szükség emlékez-

tető oltásra, az oltóanyag minden 
18 év fölötti személynek beadható. 
Hargita megyében a 134 háziorvosi 
rendelő közül 83-ban végzik el az 
immunizálást, és ezekben lehető-
sége van beoltatnia magát azoknak 
is, akiknek a háziorvosa nem vesz 
részt az oltáskampányban – tudtuk 
meg Duda Tihamértől, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérigazgatójától. „Kezdetnek 
nem rossz arány ez, fi gyelembe 
véve, hogy a háziorvosok dolgoz-
nak az oltóközpontokban is. De re-
mélem, hogy ez a szám még emel-
kedni fog. Azok viszont, akiknek a 

háziorvosa nem kötött a rendelőben 
történő immunizálásra szerződést, 
nyugodtan fordulhatnak egy másik 
háziorvoshoz, aki ezt a folyamatot 
elvégezheti, és mi ki fogjuk annak a 
háziorvosnak fi zetni ezt a munkát” 
– tájékoztatott az egészségbiztosí-
tási pénztár vezetője.

A megkötött szerződés értelmében 
a háziorvosok tájékoztatják, előjegy-
zik, majd beoltják az oltást igénylő, 
illetve arra jogosult pácienseiket, 
fi gyelemmel követik és jelentik az 
esetleges oltási mellékhatásokat. Az 
elvégzett szolgáltatásért járó java-
dalmazás mértéke attól is függ, hogy 
az adott orvos pacientúrája milyen 
arányban van beoltva: legkevesebb 
30 lejt kap egy beoltott személy után, 
de ha az oltásra jogosult páciensei-
nek több mint az 50 százaléka be van 
már oltva, akkor 50 lejre nő a fi nan-
szírozás értéke. A szolgáltatás elvég-
zését vállaló háziorvosok beolthat-
ják azokat a pácienseket is, akiknek 
a saját háziorvosa nem vesz részt az 
oltáskampányban. Ezért 30 lejt kap-
nak személyenként, ha viszont csak 
a tájékoztatást, előjegyzést és az ol-
tás utáni megfi gyelést vállalják – az 
oltás beadását nem –, akkor 15 lejt. 
Utóbbi esetben egy oltóközpontba 
jegyzik elő immunizálásra az adott 
személyt. Fontos tudni, hogy az oltást 
a biztosítotti státuszától függetlenül 
bárki igényelheti – az is, aki nincs 
feliratkozva egy háziorvoshoz sem 
–, tehát azok is kérhetik, akik nem 
rendelkeznek egészségbiztosítás-
sal. Az oltáskampányban részt vevő 
háziorvosi rendelők listája elérhető 
az egészségbiztosítási pénztár hon-
lapján: www.cnas.ro/cashr/page/
lista-cabinete-mf-cu-contract-vacci-
nare-covid-19.html.
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Lebuktak a maszk
nélkül bulizók

Semmilyen járványügyi elő-
írást nem tartottak be azok a 

fi atalok, akik egy Krassó-Szörény 
megyei tó partján szerveztek bulit 
a hétvégén az ortodox húsvét alkal-
mából. A közösségi médiában köz-
zétett, a meggondolatlanul partizó 
társaságról készült felvételekre a 
rendőrség is felfi gyelt, így lebuktak 
a tóparton felhőtlenül partizók.

A fi atalok ugyanis a Facebook 
közösségi oldalon is megosztották 
a Krassó-Szörény megye egyik tu-
ristalátványosságának, a Ferencfal-
vi-tónak (Gozna-víztározó) a partján 
készült felvételeket. Ezeket látva a 
rendőrség hivatalból indított eljárást 
a járványügyi korlátozásokra fi ttyet 
hányók ellen, a szórakozóhely tu-
lajdonosa pedig bírságra számíthat 
– írta a Tion portál.

A tulajdonoshoz hasonlóan 
büntetés vár a maszk nélkül, a 
távolságtartást mellőzve táncoló fi a-
talokra is, akiket a felvételek alapján 
próbálnak azonosítani a rendőrök. 
A Krassó-Szörény megyei rendőrség 
közlése szerint a hatóságok szom-
baton és vasárnap is ellenőriztek a 
helyszínen, de akkor nem találtak 
rendellenességet. (Krónika)

 » PAP MELINDA

Féléves szigorú korlátozás után már 
a zöld forgatókönyvhöz közelít Ko-

lozsvár, mivel csökken a fertőzöttek 
száma, ugyanakkor Kolozs megyei 
szinten is egyre jobb az átoltottsági 
arány. Temesváron újabb oltási ma-
ratont hirdettek meg, itt szintén fo-

kozatosan csökken az új fertőzöttek 
száma. A kincses városban tegnap 2,11 
ezrelékre apadt az új típusú korona-
vírus-fertőzöttek aránya, míg Kolozs 
megyében 2,17 volt az incidencia, az 
ortodox húsvét első napján csupán tíz 
új aktív esetet jelentettek. A prefektú-
ra által közölt adatok szerint Kolozs 
megyében eddig 275 996 személyt ol-

tottak be, közülük 4091-et az egy hete 
megnyílt kolozsvári autós oltóköz-
pontban. A kincses városban már 40 
százalék fölötti a beoltottak aránya, 
így egyre inkább visszatérni látszik 
az élet a normális kerékvágásba. A 
sárga forgatókönyv előírásai szerint a 
teraszok mellett kapacitásuk 30 száza-
lékával nyitva tarthatnak az éttermek 
és kávézók belterei is, a bárok, klubok, 
diszkók ellenben továbbra is zárva 
maradnak. Ugyancsak kapacitásuk 
30 százalékával kinyithatnak a mozik, 
színházak és egyéb kulturális intézmé-
nyek, igaz, eddig még egyetlen ilyen 
intézmény sem hirdetett programot, 
vélhetően az esetszámok alakulását 
fi gyelik, miután februárban pár napos 
nyitva tartás után újra be kellett zárni-
uk. Temesváron az első akció sikerén 
felbuzdulva újabb oltási maratont hir-
dettek meg mától, a Pfi zer–BioNTech 
vakcinájával és regisztráció nélkül 
fogják oltani az érdeklődőket: a május 
4–11. időszakban éjjel-nappal oltanak 
az egészségügyi intézményben kiala-
kított oltóponton. A Béga-parti város-
ban, mint ahogy egész Temes megyé-
ben is, visszaszorulóban van a járvány, 
a vasárnap közölt adatok az egyik leg-
jobbak hosszú hónapok óta.

Zöldre válthat Kolozsvár, oltásmaraton Temesváron

 » A kincses 
városban tegnap 
2,11 ezrelékre 
csökkent az új 
típusú koronaví-
rus-fertőzöttek 
aránya




