
Országos szinten is szerveznek 
ol tási maratont a 16–18 évesek szá-
mára május 31-én és június 1-jén
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Gyereknapra oltás a diákoknak
Maros megyében a 16–18 éves korosztály közel tíz százaléka kapta meg eddig a vakcinát

H A J N A L  C S I L L A

A Maros Megyei Prefektusi Hi-
vatal, a tanfelügyelőség és 
a megyei közegészségügyi 

igazgatóság (DSP) előjegyzés nél-
küli oltási akciót szervez a 16–18 
évesek számára. A Marosvásárhe-
lyi középiskolások beoltatják ma-
gukat elnevezésű oltási maratont 
ezen a héten, május 26–28. között 

szervezik meg Maros megye 
valamennyi középiskolájá-
ban. A diákok beoltását a 
megye településein működő 
oltóközpontok mobil csapa-
tai végzik. A 16 és 17 éves 
tanulóknak egyik szülőjük 

vagy törvényes képviselőjük 
beleegyezésére van szükségük a 

védőoltáshoz – jelentette be a hiva-
tal Facebook-oldalán Mara Togănel 
prefektus. A vakcinát igénylő diá-
kok a Pfi zer-BioNTech által kifej-
lesztett oltóanyagot kapják meg, 
ugyanakkor a tanárok és a kisegítő 
személyzet is igényelheti az oltást.

Iskolák, ahol oltanak 
a napokban

Marosvásárhely 15 oktatási intéz-
ményében lehet igényelni az oltást: 
csütörtökön, május 27-én az Unirea 
Főgimnáziumban, a Szász Albert 
Sportiskolában, a Ion Vlasiu Szak-
középiskolában és a Gheorghe Mari-
nescu Gimnáziumban oltanak. Pén-
teken, május 28-án a Transilvania 
Mezőgazdasági Szakközépiskolá-
ban, a Mihai Eminescu Pedagógiai 
Szakgimnáziumban, a Református 
Kollégiumban, az Aurel Perșu Szak-
középiskolában, illetve az Avram 
Iancu, az Electromaros, a Gheorghe 
Șincai és a Traian Vuia Szakközép-
iskolában várják az oltást igénylő 
16–18 éves korosztályt.

Alacsony az arány

Maros megyében a 13 412 tizenhat 
év fölötti diák közül eddig 1279-en 
éltek az oltás lehetőségével, vagyis 
közel tíz százalékuk, és további 792 
diák fejezte ki igényét a vakcinára – 
tudtuk meg Irimie-Matei Cameliától, 

a tanfelügyelőség sajtófelelősétől. 
Kovászna megyében a 6177 tizenhat 
év feletti diák közül eddig 246 tanu-
ló kapta meg a koronavírus elleni 
védőoltást, azaz közel négy százalé-
kuk – tájékoztatott Kiss Imre főtan-
felügyelő.

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőség még nem összesítette a 16–18 
éves korosztály oltási statisztikáit, 
jövő héten fogják ezt megtenni, mert 
a 16–18 évesek számára május 31-én 

és június 1-jén szerveznek országos 
maratont, és azután kérik el a tan-
intézetektől az adatokat – közölte 
megkeresésünkre Cristinel Glodea-
nu főtanfelügyelő-helyettes.

Valeriu Gheorghiță, az országos 
oltási kampányt koordináló bizott-
ság elnöke nemrég tartott sajtótá-
jékoztatóján kifejtette, hogy múlt 
hétig Romániában a 16–18 éves 
korosztály közel 11 százaléka kapta 
meg a koronavírus elleni védőoltást 

– legalább az első adagot. A 12–15 
éves korosztály számára még nem 
elérhető a vakcina, de a kampányt 
vezető orvos-ezredes szerint várha-
tóan a következő hónapban meg-
kapja Románia az Európai Gyógy-
szerügynökség engedélyét, és akkor 
ennél a korosztálynál is elkezdhetik 
az igénylők beoltását.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A gyergyószentmiklósi oltóköz-
pontnál a következő időszak-

ban igyekeznek nagyobb fi gyelmet 
fordítani a fi atalokra, hiszen eddig 

ez a korosztály kisebb arányban 
kapta meg a koronavírus elleni ol-

tást. „Vakáció, nyaralás, utazás 
miatt, a fesztiválokra, sportese-
ményekre stb. való belépéshez is 
fontos ez a fi ataloknak, és termé-
szetesen azért is, hogy ne fertőződ-
jenek meg vagy ne fertőzzék meg a 
szüleiket, nagyszüleiket, akikkel 
együtt laknak. Úgy látom, hogy a 
Gyergyói-medencében van érdeklő-
dés a 16–18 év közöttieknél. Az isko-
lákat is értesítettük, és igény esetén 
kiszállunk a tanintézményekhez 
Balánbányától egészen Borszékig 
bárhova, és a feliratkozottakat be-
oltjuk” – részletezte Bíró Katalin, 
a gyergyószentmiklósi oltóközpont 

vezetője, aki felhívta a fi gyelmet 
arra is, hogy a kiskorúak beoltásá-
hoz szülői beleegyezésre van szük-
ség, ezért román és magyar nyelvű 
formanyomtatványt készí-
tettek, amit kiküldtek az 
iskoláknak. 

A gyermeknap alkal-
mából külön oltási akci-
ót szerveznek a fiatalok 
számára, a következő 
napokban körülbelül száz 
diákot oltanak be, de azokat is 
várják, akik még nem jelentkeztek. 
Érdeklődni a 0730-710094-es tele-
fonszámon lehet. 

Gyergyószéken is minél több fiatalt beoltanának
• A gyergyószentmiklósi oltóközpont gyermeknap 
alkalmából május 29-én és 30-án fogadja az oltakozni 
vágyó, 16. életévüket betöltött diákokat. Minden fiatalt 
arra buzdítanak, hogy adassa be a koronavírus elleni 
vakcinát, hiszen ez az átoltottsági arány, illetve a nyári 
utazások, fesztiválok szempontjából is fontos.

• Maros megyében az oltásra jogosult diákok közel 
tíz százaléka oltatta be magát eddig, a napokban 
pedig mobil oltóközpontokkal a megye középisko-
láiban előjegyzés nélkül beoltják azokat a diákokat, 
akik igénylik a koronavírus elleni vakcinát. Kovászna 
megyében ennél jóval kisebb arányban éltek az oltás 
lehetőségével a 16–18 évesek, Hargita megyében még 
nem összesítették az adatokat.

Csökken az oltakozási kedv 

Az elmúlt időszakban csökkent Gyergyószentmiklóson az oltást igény-
lők száma. „Azok, akik tudták, mit akarnak, már beoltatták magukat, 
a bizonytalanokat, várakozókat pedig még mindig túl sok impulzus éri 
mindenfelől. Nem lesz napi 250 jelentkező, de 75–100 oltást igénylő 
szerintem fog jönni” – hangsúlyozta a gyergyószentmiklósi oltóközpont 
vezetője. A gyergyószentmiklósi oltóközponthoz mostanában elsősorban 
a Gyergyói-medence településeinek lakossága megy, a vakcinaturizmus az 
oltási lehetőségek bővülésével megszűnt. Szerdán az utóbbi időszakban 
megszokottnál többen kapták meg az oltást, hiszen 114-en regisztráltak.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
május 28-án 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszenttamáson a 124–181., 
608–646., 666., 672–733. és 
712/A számok alatt. 

Színházi program
Ma és pénteken a Vihar című 
színházi előadást láthatja a 
székelyudvarhelyi közönség 
a Művelődési Házban este 7 
órától. Május 31-én, vasárnap 
a Nagyvárad Táncegyüttes 
vendégszerepel Székelyud-
varhelyen. A Tomcsa Sándor 
Színház vendégeként az 
együttes a Katonaének című 
produkciójával lép színpadra. 
A Bartók Béla és Kodály Zoltán 
nagyszabású katonadalgyűj-
téséből inspirálódó előadás 
19 órától lesz látható. Az 
előadásokra kizárólag előze-
tes foglalással lehet jegyet és 
helyet foglalni. Jegyek szemé-
lyesen válthatók a jegypénz-
tárban hétköznapokon 11–14 
és 15–17 órák között.

• RÖVIDEN 

A gyergyószentmiklósi oltóközpont. 
Várják az igénylőket 
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