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• Előjegyzés nélkü-
li, koronavírus elleni 
oltási maratont szer-
veznek a pünkösdi 
búcsú hétvégéjén a 
csíksomlyói kórház-
épület udvarán. Ezál-
tal mindenki számára 
lehetőség nyílik az 
immunizálásra, így 
részvételre buzdítják a 
lakosságot a szakem-
berek és Böjte Csaba 
ferences szerzetes is.

ISZLAI KATALIN

M ájus 21–23., azaz péntek és 
vasárnap között előjegy-
zés nélküli, koronavírus 

elleni oltási maratont szervez a 
csíksomlyói kórházépület udva-
rán a Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság és a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház. Pénteken 
15–20, szombaton 8–20, vasárnap 
pedig 8–15 óra között várják a vak-
cinát igénylőket.

Tudnivalók az akcióról

Az érdeklődők a Pfi zer-BioNTech ál-
tal kifejlesztett oltóanyag (kétadagos, 
16. életévüket betöltötteknek ajánlott) 
és a Johnson&Johnson vakcina (egy-
adagos, 18. életévüket betöltötteknek 
ajánlott) közül választhatnak. Az 
oltást a helyszínen, személyazonos-
sági igazolvánnyal lehet igényelni, 

előjegyzés nem szükséges. Kiskorúak 
az egyik szülő jelenlétében juthatnak 
oltáshoz. A helyszínen önkéntes or-
vosok, asszisztensek és orvosírnokok 
teljesítenek folyamatos szolgálatot, 
akik tanácsadással is segítenek. Mint 
Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetőjé-
től megtudtuk, azok, akik a Pfi zer 
vakcinát választják, a második dózist 
bármely általuk választott oltóköz-
pontban megkaphatják majd. Az első 
dózis beadását követően oltási bi-
zonylatot kapnak, és tudatják velük, 
mikor esedékes az emlékeztető oltás, 
erre az időpontra pedig be kell jelent-
kezniük egy oltóközpontba. Fontos 
tudni, hogy bár az első dózist Csík-
szeredában kapják meg, a másodikat 
nem muszáj itt igényelniük, hanem 

az ország bármely oltóközpontjában 
megkaphatják. Hargita megye ese-
tében továbbá az is kedvező újítás, 
hogy ezután mindegyik központban 
lesznek tartalékban Pfi zer vakcinák, 
miután a témában végzett nemzet-
közi tanulmányokból kiderült, hogy 
egy hónapig hűtőszekrényben is tá-
rolhatók.

Nincs idő sokat gondolkodni

A szakember szerint Hargita megyé-
ben alacsony az átoltottsági arány, 
így adta magát az ötlet, hogy egy 
oltási maratonnal talán javítani le-
hetne ezen. A cél az, hogy közelebb 
vigyék az oltást az emberekhez, 
lehetőséget teremtsenek az immu-
nizálásra. Sokan ugyanis azért nem 

oltatták be korábban magukat, mert 
nehézséget okozott nekik az előjegy-
zéshez használt online platform vagy 
a telefonos időpontfoglalás, a vidéki 
lakosság esetében pedig a távolság 
tovább fokozta a problémát. A búcsú 
alkalmával viszont a Csíkszeredába 
utazás már adott, és előjegyzés sem 
szükséges, így bárki megkaphatja a 
védőoltást a csíksomlyói kórházépü-
let udvarán. „Látszik már a járvány 
vége, de ez nagyban függ az átol-
tottság alakulásától és sebességétől. 
Nincs idő sokat gondolkodni, mert 
ha sokan kivárnak, a vírusnak adunk 
további esélyt arra, hogy újabb és 
újabb mutációkat hozzon létre. Egye-
lőre a jelenleg használt oltóanyagok 
védenek az országban jelen lévő ösz-

szes vírusvariáns ellen. A megelőzés 
mindig sokkal értékesebb, ha csak 
lehet, ezt kell választani” – emelte ki 
Tar Gyöngyi.

A józan észt követni

A hétvégi oltási maraton alkalmával 
kapja meg a védőoltást többek között 
Böjte Csaba is. A ferences szerzetes 
megkeresésünkre elmondta, hat 
hónappal ezelőtt esett át a koronaví-
rus-fertőzésen, akkor pedig azt taná-
csolták neki a kezelőorvosai, hogy fél 
év elteltével oltassa be magát. Tekin-
tettel csíkszeredai származására, a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúra és az 
oltási maraton adta lehetőségre, úgy 
döntött, szombaton a csíksomlyói 
kórház udvarán igényli a vakcinát. 
„Ha a fogam fáj, orvoshoz 
fordulok, ha elromlik az au-
tóm, szerelőhöz viszem, így 
szerintem a járvány idején 
is a szakemberekre kell tá-
maszkodni. Nem arra buz-
dítom az embereket, hogy 
az én példámat kövessék, hanem a 
józan észét. Ha bombák potyognak 
az égből, az emberek nem azon gon-
dolkodnak, hogy mik azok, hanem 
lemennek a föld alatti óvóhelyekre, 
mert úgy nagyobb esélyük van túl-
élni a támadást, mint ha a felszínen 
kóvályognának. Ugyanezt gondolom 
én is: ez a védőoltás nem biztos, hogy 
meg tud védeni mindentől, de általa 
nagyobb esélye van az embernek a 
túlélésre” – vont párhuzamot Böjte 
Csaba. Zárásként hangsúlyozta: nem 
kell olyan jellegű csodára várni, hogy 
a Jóisten gyógyítson meg minket a 
koronavírustól, hiszen a járvány el-
len adta az emberi bölcsességet, az 
orvosok, szakemberek tudását, akik 
megalkották a védőoltásokat. „Bölcs 
dolog, ha a felkínált gyógymódot el-
fogadjuk” – húzta alá.

„Bölcs dolog, ha elfogadjuk”
Háromnapos oltási maratont szerveznek a pünkösdi búcsú hétvégéjén

K oronavírus elleni oltási mara-
tonokat terveznek országszerte 

a romániai hatóságok gyereknap 
alkalmából május 31-én és június 
1-jén a 16–18 éves korosztály számá-
ra. Amennyiben addig az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) jóvá-
hagyja a Pfi zer-BioNTech vakciná-

ját a 12–15 éves korosztály 
számára, akkor őket is be-
vonják az akcióba. Valeriu 
Gheorghiță, a romániai ol-
tási kampányt koordináló 
bizottság (CNCAV) vezetője 
elmondta, a terv az, hogy 

az oltási maraton megál-
lás nélkül legalább 24 órát tartson, 
hogy minél több fi atalnak, gyerek-
nek és tinédzsernek legyen lehető-
sége felvenni az oltást.

További részletekkel egyelőre 
nem szolgált, mint mondta, amint 
minden véglegessé válik, tájékoz-

tatják a lakosságot. Az oktatási mi-
niszter tegnapi bejelentése szerint 
mintegy 55 ezer 16 és 18 év közötti 
tanuló oltatta be magát. Sorin Cîm-
peanu elmondta, 13 ezer 16 éves, 17 
ezer 17 éves és 25 ezer 18 éves tanu-
ló vette fel eddig az oltást. Valeriu 

Gheorghiță bejelentette, hogy a 
Covid-19 elleni oltási kampányt 
koordináló országos bizottság a 
Speciális Távközlési Szolgálattal 
(STS) közösen elkezdett dolgozni 
az oltási platform optimalizálásán, 
hogy a 12 és 15 év közötti kiskorúa-
kat is elő lehessen majd jegyeztetni 
oltásra a szülők felhasználói fi ók-
ján keresztül, mihelyt az Európai 
Gyógyszerügynökség engedélyezi 
eme korosztály immunizálását a 
német–amerikai fejlesztésű Pfi zer–
BioNTech koronavírus elleni oltó-
anyaggal, a Comirnaty-vakcinával.

Bálint Eszter

Vakcina gyereknapra a kiskorúaknak
Oltási maraton Segesváron is
Térjünk vissza a megszokott életünkhöz mottóval szervez oltási 
maratont a Segesvári Polgármesteri Hivatal május 21–23. között. 
Iulian Sîrbu polgármester azért kezdeményezte a közegészségügyi 
igazgatóságnál a programálás nélküli oltási lehetőséget, mert 
sokan kérték ezt, jelezve, inkább hétvégén lenne idejük beoltatni 
magukat. Mi több a visszajelzések szerint a Marosvásárhelyen 
szervezett, országos rekordot döntött oltási maraton, melynek során 
három nap alatt 7504 személyt oltottak be, jótékony hatással 
volt a segesváriak és környékbeliek oltakozási kedvére is. A 
polgármester azt szeretné, ha idén meg tudnák szervezni a 
hagyományos Középkori Fesztivált és vissza tudnának térni a 
turisták zavartalan fogadásához, s véleménye szerint ehhez 
is nélkülözhetetlen, hogy minél több helybéli és környékbeli 
oltassa be magát. Az előttünk álló hétvégén tehát előzetes 
bejelentkezés nélkül, a személyi igazolvány felmutatásával lehet 
igényelni a Pfizer vakcinát Segesváron, a Zaharia Boiu Általános 
Iskola tornatermében kialakított oltóközpontban. Az érdeklődőket 
pénteken 15–22, szombaton és vasárnap 8–22 óra között fogadják. 
Jelentkezhetnek 16–18 év közötti fiatalok is, de nekik szükségük van 
a szülők írásos beleegyezésére is. A második oltást 21 nap múlva 
ugyanitt vehetik fel az érdeklődők. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

Mindenki hozzáférhet. 
Előjegyzés nélkül kaphatnak 
védőoltást az igénylők 
a csíksomlyói kórház udvarán

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Maratonra készülnek. A tervek sze-
rint a tinédzsereket is immunizálják 
a gyermeknap apropóján
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