
Vidéken kevesen igénylik 
a védőoltást. Bizalmat kérnek 
a szakemberek a lakosságtól
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Változtatni kell(ene)
Vidéken is oltásokat szerveznének, de nincs rá igény

ISZLAI KATALIN

A megyeközpontok között 
országszerte a második 
helyen áll Csíkszereda az 

átoltottsági arányt tekintve, a har-
gitai megyeközpontban a lakosság 
43,31 százaléka már megkapta a 
koronavírus elleni oltásnak leg-
alább az első adagját – adtuk hí-
rül mindezt még a múlt héten. Az 
átoltottsági arány megyei átlaga 
viszont ennél jóval alacsonyabb, 
még a húsz százalékot sem éri el, 
ebből pedig az következik, hogy a 
vidéki településeken öt százalék 
alatt mozog ez az arány. A száma-
datokat támasztják alá a közössé-
gi oldalakon látható bejegyzések, 
hozzászólások is: a csíksomlyói 
búcsú óta még inkább felerősödtek 
az oltáskampányt bíráló hangok. 
A nyitottság növelésében a polgár-
mestereknek lehet nagy szerepük – 
véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

Mentalitásproblémával 
küzdünk

Mint megtudtuk, a kisebb oltóköz-
pontokban, például Balánbányán 
vagy Szentegyházán továbbra is 
jóval alacsonyabb az érdeklődés, 
mint a nagyobb városokban. Kivé-
telt képez Korond és Székelykeresz-
túr, ahol kimondottan zsúfoltság 

van, de ez nem a környékbeli tele-
pülésekről érkezők miatt alakult 
így – ahogy az eredeti elképzelések 
szerint lennie kellene –, hanem a 
Maros és Brassó megyékből odauta-
zó igénylők miatt. „Főként a vidéki 
településeken vannak gondok, több 
olyan esetről is tudunk, hogy lako-
dalmakat vagy egyéb rendezvénye-
ket szerveztek, és ha felütötte a fejét 
a fertőzés, eltitkolták. Ezzel nem 
a hatóságokat csapják be, hanem 
saját magukat, és a közösségüket 
veszélyeztetik, ami szomorú. A sa-
ját lelkiismeretüket azzal próbálják 
tisztára mosni, hogy állítják, nincs 
is koronavírus. Ez a viszonyulás 
egyértelmű volt a hétvégi búcsú 
alatt is, és nem tudjuk egyik napról 
a másikra tudatosítani a megelőzés 
fontosságát” – nehezményezte Tar 
Gyöngyi. Úgy fogalmazott: egyér-
telmű, hogy mentalitásproblémával 
küzdünk, mivel nem biztosított az 
egészségügyi nevelés az országban. 
„Más országokban, például Máltán 
már elérték a nyájimmunitást, ná-
lunk viszont alacsony az átoltott-
ság, és Székelyföld még inkább le-
maradt. Azt, hogy egy törzsi félelem 
jellemző az oltással szemben, csak 
egy komoly és hosszú távú neve-
léssel lehetne megváltoztatni. Erre 
viszont nincs idő. Bizalomra lenne 
szükség, mert nincs idő pótolni az 
évszázadok vagy évtizedek kima-
radt egészségügyi nevelését” – mu-
tatott rá a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság vezetője.

A községvezetők szerepe

Kifejtette, többször is felvetették 
már, hogy ugyanúgy, ahogyan a 
cégeknél tömeges oltáskampányo-
kat szerveztek, a vidéki telepü-
léseken is le lehetne bonyolítani 
hasonló akciókat. Fel is ajánlották 
ezt a lehetőséget a polgármeste-
reknek, mivel az önkormányza-
toknak kellene biztosítaniuk bi-
zonyos körülményeket, például a 
helyszínt, de mindeddig egyetlen 
településen sem igényelték, hogy 
kiszálljanak. „Erőszakkal nem 
tudjuk elvinni az oltást sehová, de 
bármikor együttműködünk azok-
kal, akik szeretnék ezt a lehe-
tőséget, és van is rá igény. 
Elvétve vannak jó példák, 
mert Csíkszentsimonban 
például, amikor a Csíki 
Sör Manufaktúránál szer-
veztünk oltásnapot, a pol-
gármester kérésére a helyi 
igénylőket is beoltottuk. 
Gyergyóremetén továbbá 
felkértek, hogy a polgármesterrel 
együtt vegyek részt egy beszél-
getésen, amelyen eloszlattuk a 
településen terjedő álhíreket. A 
székelyudvarhelyi alpolgármester 
szintén lelkesen tevékenykedik 
ezen a téren nemcsak a város, ha-
nem a környező községek érdeké-
ben is. Ezzel viszont ki is merül a 
követendő példák sora, a többiek 
eddig semerre sem léptek. Szá-
mítunk az önkormányzatokra, a 
helyi vezetőkre, akik felvilágosul-
tak, és ezt a tudást át tudják adni 
a közösségnek” – fogalmazott Tar 
Gyöngyi.

• A városi környezethez képest jóval alacsonyabb az 
átoltottság és az immunizálásra való hajlandóság a 
vidéki településeken Hargita megyében. Mentalitás-
váltásra lenne szükség, méghozzá gyorsan, de ezt 
nem egyszerű kivitelezni.

• Megtörtént a várva várt „nyitás” a magyar–román hatá-
ron. Miután Románia bejelentette, hogy Magyarország zöld 
besorolású állam lett, azaz minden korlátozás megszűnt 
azok számára, akik az anyaországból érkeznek, Magyaror-
szág is lazított: karanténkötelezettség nélkül beléphetnek 
azok a román állampolgárok, akiket már legalább az első 
adaggal beoltottak, elismerik a romániai igazolást.

S zombat estétől mindenfajta ka-
rantén- és tesztkötelezettség nél-

kül jöhetnek Magyarországra azok 
a román állampolgárok, akik már 
rendelkeznek védettségi igazolással 
– jelentette be Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter. Kiderült, a 
rendelkezés már a vakcina első adag-
jával beoltottak esetében is érvényes. 
A tárcavezető Facebook-oldalán köz-
zétett bejegyzésében azzal indokolta a 
lépést, hogy a román hatóságok pénte-
ki döntését követően a magyar állam-
polgárok szabadon utazhatnak Ro-
mániába, ezért lép életbe most újabb 
könnyítés a magyar–román határon.

Már az első oltás után be lehet 
utazni az anyaországba

Bár a miniszter nem tért ki a részletek-
re, a könnyítés a Romániában beoltott 
állampolgárokra vonatkozik, akiknek 
a romániai oltóközpontokban kiállí-
tott igazolást kell felmutatniuk. Szij-
jártó Péter bejelentésével egy időben 
az RMDSZ is közölte, szombat esté tő l 
a beoltott romá n á llampolgá rok korlá -
tozá sok né lkü l utazhatnak be Magyar-
orszá gra. Az anyaország kolozsvári 
főkonzulátusa vasárnap bővebb tájé-
koztatást tett közzé közösségi oldalán 
a lazító intézkedésről. Kiderült, Ro-
mániából Magyarországra karantén 
nélkül tud utazni, aki megkapta már 
legalább az első oltást Romániában, 
és rendelkezik ezt igazoló dokumen-
tummal, akár magyar állampolgár, 
akár magyar–román kettős állam-
polgár, akár kizárólag román állam-
polgár. Ezt nevezik védettségi igazo-
lásnak. Ez lehet angol és/vagy román 
nyelvű papír, amit az oltás után adnak 
Romániában.

Szintén karantén nélkül tud Ma-
gyarországra utazni, aki PCR-teszt 
eredményével igazolja, hogy az elmúlt 
6 hónapban átesett a fertőzésen. A 
főkonzulátus tájékoztatása szerint a 
18 év alatti gyermekek, ha a szülő az 
előző két pont valamelyikébe bele-
esik, szintén karantén nélkül utaz-
hatnak Romániából Magyarországra 
akár magyar személyi igazolvánnyal, 
akár magyar útlevéllel, akár román 
úti okmányokkal. Negatív PCR-tesz-
ttel, gyorsteszttel és antigénteszttel 
továbbra sem lehet karantén nélkül 
Magyarországra utazni senkinek sem. 
A korlátozott határsávban történő be-
lépés lehetősége továbbra is mindenki 
számára lehetséges, azaz Romániából 
Magyarország területére 30 kilomé-
teres távolságig, maximum 24 órára 
bárki beléphet.

Aki Magyarországon kapta az ol-
tást, az továbbra is a védettségi iga-
zolvánnyal (plasztikkártya) tud Ma-
gyarországra beutazni. Fontos tudni 
ugyanakkor, hogy Magyarország terü-
letén kizárólag védettségi igazolvány-
nyal lehet számos szolgáltatást igény-
be venni, mint például strandfürdő, 
fi zetős szálláshely, éttermek belső 
tere, színház, mozi, állatkert, múze-
um, sportrendezvény stb. A védett-
ségi igazolványt (kizárólag magyar 
állampolgársággal is rendelkezők) 
személyesen a magyarországi kormá-
nyablakokban vagy az elektronikus 
ügyfélkapun keresztül tudják igényel-
ni. Az ügyintézés menete 15 nap.

Nyitás oda-vissza a határon

Jövés-menés. A lazításoknak 
köszönhetően megnő a forgalom 
a magyar–román határon

▾  FORRÁS:  ROMÁN HATÁRŐRSÉG

Személyes részvétellel zajlik a tanítás
Zöld forgatókönyv szerint folytatódik az oktatás Székelyudvarhely összes 
tanintézményében szerdától – közölte Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala. A Hargita megyei vészhelyzeti bizottság döntése szerint – a tan-
felügyelőség és a közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával – május 
26-ától minden székelyudvarhelyi oktatási intézmény diákjai személyesen 
részt vehetnek a tanórákon. Mint ismert, a városban eddig sárga forga-
tókönyv szerint zajlott az oktatás, így a zöld forgatókönyv bevezetése az 
eddig online tanuló ötödik, hatodik és hetedik osztályos, valamint a kilen-
cedik, tizedik és tizenegyedik osztályos diákokat érinti leginkább, akik a 
döntés értelmében visszatérhetnek az iskolapadba. (Bencze Emese)
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