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A hargitai megyeközpontban 
a lakosság 43,31 százaléka 
már megkapta a korona-

vírus elleni oltásnak legalább az 
első adagját – derül ki a Libertatea 
napilapban megjelent, az oltáskam-
pányt koordináló országos bizott-
ság (CNCAV) összesítésére hivat-
kozó cikkben. Ezzel az aránnyal 
Csíkszereda a második helyen áll a 
megyeközpontok országos rangso-
rában, a pénteki adatok szerint csu-
pán Gyulafehérvár előzi meg 44,48 
százalékos átoltottsági aránnyal. 
Az adatok – amelyek 41 619-es csík-
szeredai népességgel számolnak 
– szerint a csíkszeredai lakhellyel 
rendelkezők közül 18 024-en kapták 
már meg az oltásnak legalább az 
első adagját, ugyanakkor 14 395-en 
vannak azok, akiknek már az em-
lékeztető, azaz a második oltást is 
beadták.

Alacsonyabb a megyei átlag

Az átoltottsági arány megyei átlaga 
jóval alacsonyabb, mint a megye-
központé. Claudiu Năsui gazdasági 
miniszter kedden közösségi oldalán 
közzétett egy statisztikai összesítést 
az ország megyéinek átoltottsági 
arányáról, eszerint Hargita megyé-
ben a lakosság 18,57 százaléka kap-
ta már meg az oltásnak legalább az 
első adagját. Ez az eredmény legfel-
jebb az országos rangsor középme-
zőnyének egyik helyére elegendő. 
A megyék között Kolozs megye áll a 
legjobban 35,73 százalékos átoltott-

sági aránnyal – Kolozsváron ez az 
arány 37,84 százalék –, az utolsó he-
lyen pedig Suceava megye áll 13,09 
százalékos átoltottsági aránnyal. A 
székelyföldi megyék között Maros 
áll az első helyen az átoltottságot 
tekintve 22,55 százalékos aránnyal, 

a második helyen Hargita megye 
van 18,57 százalékkal, Kovászna 
megyében pedig a lakosság 15,50 
százaléka kapta már meg az oltás-
nak legalább az első adagját.

A rossz vidéki arány okairól

A megyeközpontokra vonatkozó 
számokat még nem tudja, de a 
megyékre vonatkozó adatok nem 

pontosak – hívta fel a fi gyelmet 
megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője. Elmondta, ő 
kedden kért tájékoztatást Valeriu 
Gheorghiţă katonaorvos ezredes-
től, a CNCAV elnökétől, és a 18-ai 
adatok szerint Hargita megyében 
a teljes lakosságra számolt átol-
tottsági arány (legalább egy ol-
tással) csak 16,55 százalék. A 301 
ezernél valamivel nagyobb számú 
összlakosságból szinte 248 ezren 
jogosultak az oltásra (16 éven felü-
liek), ha csak ezt az adatot vesszük 
fi gyelembe az arányszámításnál, 

akkor az 20,12 százalékot eredmé-
nyez. Utóbbi viszont megtévesztő, 
hiszen a 16 év alattiak is megfer-
tőződhetnek és tovább is adhatják 
a vírust, tehát a védettség mér-
tékét tekintve a 16,55 százalék a 
reálisabb adat – hangsúlyozta Tar 
Gyöngyi. A megye városaira, illet-
ve térségekre lebontott adatokat 
még nem kapott a CNCAV-tól, meg 
is lepődött a Libertateában meg-

jelent, Csíkszeredára vonatkozó 
44,48 százalékos átoltottsági ará-
nyon. Ha pontos a megyeközpontra 
– amely mintegy 45 ezer lakosával 
a legnagyobb városi agglomeráció 
a megyében – vonatkozó adat, ak-
kor vidéken katasztrofálisan rossz 
az átoltottsági arány. Annak pedig 
az a legfőbb oka, hogy a városla-
kókhoz képest a vidéki lakosság 
lényegesen nehezebben fér hozzá 
a védőoltásokhoz – vélekedett a 
helyzetről. Ez az egyenlőtlenség 
egy nagy probléma. A városon 
élők könnyen hozzáférnek az oltó-
központokhoz, szemben a vidéki 

lakossággal, amelynek egy része 
nem mobilis, és amelynek anyagi 
terhet is jelent elutazni a legköze-
lebbi oltóközponthoz. „Erre ki kell 
vegyenek egy szabadnapot a mun-
kahelyen, meg kell szervezzék azt 
a napot, valakire rá kell bízzák a 

gyereket – ilyen gyakorlati prob-
lémák vannak. Miközben azok 
esetében, akik egy saroknyira lak-
nak az oltóközponttól, csak akarat 
kérdése” – mondta az oltáshoz való 
hozzáférés különbségeiről. Ugyan-
akkor elképzelhetőnek tartja, hogy 
az oltási hajlandóságot tekintve is 
vannak különbségek vidék és vá-
ros között, ugyanis sok vidéken 
élő környezetében nincs olyan 
hiteles forrás, akitől tájékozód-
hatna az oltásról, illetve a vidéki 
lakosság egy részét könnyebben 
megtévesztik az álhírek is – fűzte 
hozzá. A rossz vidéki átoltottsági 
arány miatt félő, hogy jellemzően 
ott fognak gyakrabban kialakulni 
kisebb járványgócok. 

A vidéki lakosság oltáshoz való 
hátrányos hozzáférésével kapcso-
latban Tar Gyöngyi elmondta, ép-
pen ezért fontos, hogy a csíksomlyói 
búcsún oltási maratont szervezhet-
nek. „És olyan szerencsénk van – ez 
mintha egy üzenet lenne a tudo-
mány részéről –, hogy lezárult az a 
tanulmány, amely igazolta, hogy a 
Pfi zer oltóanyaga is eltartható egy 
hónapig a hűtőszekrény hőmérsék-
letén. Ez éppen a maratonon na-
gyon sokat segít nekünk, mert előre 
el tudunk hozni elégséges mennyi-
ségű oltóanyagot” – magyarázta, 
megköszönve ugyanakkor azt is, 
hogy a székelyudvarhelyi Eurato 
hűtőipari vállalat egy fagyasztót 
biztosított az eseményre.

Székelyföldi adatok

A CNCAV-tól kapott keddi adatok 
alapján egyébként Tar Gyöngyi ar-
ról tájékoztatott, hogy az átoltott-
sági arány tekintetében Hargita 
megye a 16,55 százalékos aránnyal 
a 27. helyen áll az országos listán. 
Kovászna megyében még rosszabb, 
13,52 százalékos az átoltottság, 
ezzel 36. a sorban. E tekintetben 
Maros megye áll a legjobban a szé-
kelyföldi megyék közül, ott 21,13 
százalékos az átoltottság.

Vidéken rossz az arány
Átoltottság: Csíkszereda a megyeközpontok élmezőnyében

Hargita megyében óriási 
az eltérés a megyeközpont, 
illetve a teljes megye 
átoltottsági aránya között
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• A megyeközpontok között országszerte a második 
helyen áll Csíkszereda az átoltottsági arányt tekintve. 
A városban a lakosságnak majdnem a fele be van oltva 
koronavírus ellen. Ugyanakkor Tar Gyöngyi szerint 
vidéken rendkívül rossz az átoltottsági arány Hargita 
megyében. A székelyföldi megyék között Maros vezet.




