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Május 31-én és június 1-jén 
Románia-szerte nonstop ol-
tási kampányok várhatóak a 
16–18 éves korosztály számá-
ra, és ha addig a 12–15 éves 
korosztály számára is lehe-
tővé válik az oltakozás, őket 
is bevonják az akcióba. A be 
nem oltott kiskorúak negatív 
teszttel tudják kiváltani a ka-
rantént külföldről hazatérve, 
a 3 évesnél kisebbek esetében 
egyelőre marad a bizonyta-
lanság.

 » BÁLINT ESZTER

K oronavírus elleni oltási ma-
ratonokat terveznek ország-
szerte a romániai hatóságok 

gyereknap apropóján május 31-én, 
és június 1-jén a 16–18 éves korosz-
tály számára, és amennyiben addig 
az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) jóváhagyja a Pfi zer–BioNTech 
vakcináját a 12–15 éves korosztály 
számára, akkor őket is bevonják az 
akcióba. Valeriu Gheorghiță, a romá-
niai oltási kampányt koordináló bi-
zottság (CNCAV) vezetőjének elmon-
dása szerint a terv az, hogy az oltási 
maraton megállás nélkül legalább 
24 óráig tartson, hogy minél több fi -
atalnak, gyereknek és tinédzsernek 
legyen lehetősége felvenni az oltást.

További részletekkel egyelőre 
nem szolgált, mint mondta, amint 

minden véglegessé válik, tájékoz-
tatják a lakosságot.

A hivatalos statisztikák szerint 
amúgy május 18-áig a 16–18 éves 
korosztály 10,58 százaléka, vagyis 
86 718 kiskorú kapta meg a koro-
navírus elleni oltás legalább egyik 
adagját.

Valeriu Gheorghiță ugyanakkor 
kedden bejelentette, hogy a Co-
vid–19 elleni oltási kampányt ko-
ordináló országos bizottság a Spe-
ciális Távközlési Szolgálattal (STS) 

közösen elkezdett dolgozni az oltási 
platform optimalizálásán, hogy a 12 
és 15 év közötti kiskorúakat is elő 
lehessen majd jegyeztetni oltásra 
a szülők felhasználói fi ókján ke-
resztül, mihelyt az Európai Gyógy-
szerügynökség engedélyezi eme 
korosztály immunizálását a német–
amerikai fejlesztésű Pfi zer–BioNT-
ech koronavírus elleni oltóanyag-
gal, a Comirnaty-vakcinával.

Közben az Országos Közegész-
ségügyi Intézet (INSP) választ adott 

A KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ, BEOLTOTT SZÜLŐKRE NEM VÁR KARANTÉN, A KISKORÚAK ESETÉBEN MARADTAK MÉG KÉRDŐJELEK 

Vakcina gyereknapra: oltási maraton kiskorúaknak

Maratonra készülnek. A tervek szerint a tinédzsereket is immunizálják a gyermeknap apropóján  
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arra a sokakat foglalkoztató kér-
désre is, hogy mi történik azokkal 
a családokkal, amelyek olyan kis-
korú gyerekkel utaznak külföldre, 
aki a hatályos jogszabályok sze-
rint még nem jogosult oltásra. Ad-
riana Pistol, az intézet járványügyi 
központjának az igazgatója a Hot-
news.ro hírportál megkeresésére 
azt közölte, hogy ilyen esetekben 
Romániába a sárga zónának mi-
nősülő országokból hazaérve nem 
vár karantén szülőkre, a gyerekek-
nek viszont elzárásban kell ma-
radniuk, ha nem tudnak felmutat-
ni egy negatív teszteredményt. Ez 
pedig a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a 3 évesnél idősebb gyerekek 
esetében egy koronavírusteszttel 
kiváltható a karantén.

Az orvos elmondása szerint vi-
szont a 3 évesnél kisebb gyerekek 
esetében nem végezhető teszt, így 
az ő esetükben „egyelőre nem vi-
lágos a helyzet”.

Mint ismeretes, az Országos 
Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a 
múlt héten frissítette a járvány-
ügyi kockázatot jelentő, sárga zó-
nás országok jegyzékét. A listán 
szereplő államokból Romániába 
érkezőknek 14 napra karantén-
ba kell vonulniuk. A járványügyi 
kockázatot jelentő országok közé 
tartozik többek között Magyaror-
szág, Ausztria, Bulgária, Horvátor-
szág, Olaszország és Görögország 
is.  Csak azok ússzák meg a ka-
rantént, akik egy 72 órásnál nem 
régebbi negatív tesztet tudnak fel-
mutatni.

 » A terv az, 
hogy az oltási 
maraton megállás 
nélkül legalább 
24 óráig tartson, 
hogy minél több 
gyereknek és 
tinédzsernek le-
gyen lehetősége 
felvenni az oltást.

 » ISZLAI KATALIN

E lőjegyzés nélkül adják be a koro-
navírus elleni oltást az érdeklő-

dőknek a pünkösdi búcsú hétvégéjén 
a csíksomlyói kórházépület udvarán. 
Mindenki számára lehetőség nyílik az 
immunizálásra, így részvételre buz-
dítják a lakosságot a szakemberek és 
Böjte Csaba ferences szerzetes (képün-
kön) is. Pénteken, szombaton és vasár-
nap szervezi az oltásmaratont a Har-
gita Megyei Egészségügyi Igazgatóság 
és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház: pénteken 15 és 20 óra között, 
szombaton 8 és 20 óra között, vasár-
nap pedig 8 és 15 óra között várják a 
vakcinát igénylőket.

Látszik a járvány vége
Az érdeklődők a Pfi zer–BioNTech ál-
tal kifejlesztett oltóanyag (kétadagos, 
16. életévüket betöltött személyek-
nek ajánlott) és a Johnson & Johnson 
vakcina (egyadagos, 18. életévüket 
betöltött személyeknek ajánlott) közül 
választhatnak. Az oltást a helyszínen 
személyazonossági igazolvánnyal le-
het igényelni, kiskorúak egyik szülő 
jelenlétében juthatnak immunizálás-
hoz. Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől 
megtudtuk, azok, akik a Pfi zer vakcinát 
választják, a második dózist bármelyik 
általuk választott oltóközpontban meg-

kaphatják majd. Az első dózis beadását 
követően bizonylatot kapnak, és tudat-
ják velük, hogy mikor esedékes az em-
lékeztető vakcina, erre az időpontra be 
kell jelentkezniük egy oltóközpontba. A 
második adagot az ország bármely ol-
tóközpontjában megkaphatják. „Lát-
szik már a járvány vége, de ez nagyban 
függ az átoltottság alakulásától. Nincs 
idő sokat gondolkodni, mert ha sokan 
kivárnak, a vírusnak adunk további 
esélyt arra, hogy újabb és újabb mutá-
ciókat hozzon létre. Egyelőre a jelenleg 
használt oltóanyagok megvédenek az 
országban jelen lévő összes vírusvari-
áns ellen” – emelte ki Tar Gyöngyi.

Böjte Csaba: a józan észt követni
A hétvégi oltásmaraton alkalmával 
kapja meg a védőoltást Böjte Csaba is. 
A ferences szerzetes megkeresésünkre 
elmondta, hat hónappal ezelőtt esett 
át a koronavírus-fertőzésen, akkor azt 
tanácsolták kezelőorvosai, hogy fél év 
elteltével oltassa be magát. Tekintettel 
csíkszeredai származására, a pünkös-
di búcsúra és az oltásmaraton adta 
lehetőségre, úgy döntött, szombaton 
a csíksomlyói kórház udvarán igényli 
a vakcinát. „Ha a fogam fáj, orvoshoz 
fordulok, ha elromlik az autóm, sze-
relőhöz viszem, így a járvány idején is a 
szakemberekre kell támaszkodni. Nem 
arra buzdítom az embereket, hogy az 
én példámat kövessék, hanem a józan 

észt” – mondta Böjte Csaba. Úgy fogal-
mazott, ha bombák esnek az égből, 
az emberek nem azon gondolkodnak, 
hogy mik potyognak, hanem lemen-
nek a föld alatti óvóhelyekre, mert így 
nagyobb esélyük van, hogy túlélik a 
támadást, mintha a felszínen kóvá-
lyognának. „Ugyanezt gondolom az 
oltásról: a vakcina nem biztos, hogy 
meg tud védeni mindentől, de általa 
nagyobb esélye van az embernek a túl-
élésre” – mondta a szerzetes. Hangsú-
lyozta: nem kell olyan jellegű csodára 
várni, hogy a Jóisten gyógyítson meg 
minket a koronavírustól, hiszen a jár-
vány ellen adta az emberi bölcsessé-
get, az orvosok, szakemberek tudását, 
akik megalkották a védőoltásokat. 
„Bölcs dolog, ha a felkínált gyógymó-
dot elfogadjuk” – emelte ki. 

„Búcsús” oltakozás, Böjte Csabát is immunizálják

 » Böjte Csaba: 
nem kell olyan 
jellegű csodára 
várni, hogy a 
Jóisten gyógyít-
son meg minket 
a koronavírustól, 
hiszen a járvány 
ellen adta az em-
beri bölcsessé-
get, az orvosok, 
szakemberek 
tudását, akik 
megalkották a 
védőoltásokat.

Elektromos autóbusz 
Nagyváradon

A nagyváradi Helyi Közlekedé-
si Vállalat (OTL) próbálja ki 

elsőként az első romániai gyártású 
elektromos autóbuszt. A Nagybá-
nyán készült jármű egy hónapon 
belül feltűnik a Körös-parti város 
utcáin. Mircea Cirţ, az ATP Group 
alapítója nagyváradi sajtótájé-
koztatóján elmondta, Ilie Bolojan 
volt nagyváradi polgármester, 
jelenlegi Bihar megyei tanácsel-
nök már tíz évvel ezelőtt biztatta 
a vállalkozásában, ezért is esett a 
választása Kolozsvár és Temesvár 
helyett a bihari megyeszékhelyre 
a korszerű termék tesztelésekor. 

A vezérigazgató szerint már a 
prototípus legyártásakor egy né-
met cég meg akarta venni tőlük a 
gyártási jogot, ám nemet mond-
tak. Az e-UpCity névre keresztelt 
jármű egyébként igény szerint 
nyolc különböző modellben kap-
ható majd. A Nagybányán feltöl-
tött járművel elvezettek Nagy-
váradig, és az akkumulátor még 
mindig 35 százalékon volt – szá-
molt be az Ebihoreanul. A gyártók 
szerint így az autóbuszt egész nap 
lehet használni személyszállítás-
ra anélkül, hogy egyszer is fel kel-
lene tölteni. A tesztnapon ugyanis 
12 órás fuvarozás után még 40 
százalékos feltöltöttségű volt az 
akkumulátor. (Pap Melinda)




