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QR-kóddal is igazolható a védettség
Egyre több helyzetben lesz szükségünk az oltási igazolásra
• Június elsejétől 
ugyan több enyhítés 
is érvénybe lépett, de 
a járványügyi szabá-
lyok lazításával egyre 
több helyzetben lehet 
szükségünk a védett-
séget igazoló iratokra. 
A letölthető igazolást 
QR-kóddal is ki lehet 
váltani: erre például a 
klubokban, mozikban 
vagy fesztiválokon, 
de akár egy-egy lag-
zin, nagyobb családi 
rendezvényen is szük-
ségünk lehet.

K O V Á C S  E S Z T E R

A védettséget igazoló iratokat 
az adulti.renv.ro oldalon 
igényelhetjük: a pdf-formá-

tumban letölthető dokumentumot 
az okostelefonunkra is elment-

hetjük, így a védettségi iga-
zolás mindig nálunk lehet. 
Ennél biztonságosabb mód-
szer, ha az erre rendeltetett 
platformon QR-kódot kérünk: 

az egyéni kód érvényessége 
ugyanis 30 perc, de szükség esetén 
korlátlan alkalommal megújítható.

Hogyan igényeljük a kódot?
A vaccin.live oldalra lépve hozzunk 
létre új fi ókot (ehhez egy e-mail-cí-

met és egy új jelszót kell megad-
nunk), majd a rendszer automati-
kusan küld egy e-mailt a megadott 
címre, amelyben megtalálható az 
aktiváló link. A bejelentkezés után 
a Védettségi igazolvány létrehozá-
sa (Creează buletin) gombra kat-
tintva tölthetjük fel a rendszerbe a 
korábban igényelt, pdf-formátumú 
oltási igazolásunkat (ha ilyenünk 
még nincs, akkor a papír alapú do-
kumentumot is beszkennelhetjük 
itt). Az irat hitelességének ellenőr-
zése után (a Verifi că autenticitatea 
documentului gombra kattintva) 

generálhatjuk az egyedi QR-kódot. 
Az újabb kód lekéréséért is a vaccin.
live-on létrehozott felhasználónk-
ba kell majd visszalépnünk, amely 
egyébként az újragenerált kódok 
számát is méri, valamint azt is, hogy 
a kódokat hányszor használtuk.

Sokszor kellhet az igazolás

A június 1-jétől életbe lépett új sza-
bályozások szerint például szabad-
téren már ezerfős kulturális vagy 
szórakoztató rendezvényt is lehet 
tartani, ha a részvevők mind be 

vannak oltva, átestek a koronaví-
rus-fertőzésen vagy van negatív ko-
ronavírustesztjük. A beltéri kultu-
rális, szórakoztató rendezvényeken 
a kapacitás 70 százalékának megfe-
lelő számú részvevőt fogadhatnak, 
ha azok be vannak oltva. Jelentős 
változás, hogy 50 (zárt térben) 
vagy 70 (szabadtéren) személynél 
többen is részt vehetnek a családi 

ünnepségeken, esküvőkön, keresz-
telőkön stb., amennyiben minden-
ki igazolni tudja a védettségét. A 
sporteseményekre és éttermekbe, a 
mozikba és előadótermekbe a kapa-
citás 100 százalékáig fogadhatják a 
nézőket, vendégeket, amennyiben 
azok mind be vannak oltva, illetve 
majdnem egy év után nyithattak 
újra a játszóházak: itt a gyerekek 
kísérőinek kell bizonyítaniuk, 
hogy be vannak oltva vagy átestek 
a betegségen. Ugyancsak hónapok 
óta először nyithatnak a klubok és 
szórakozóhelyek a kapacitásuk 50 
százalékával, és csakis beoltottak 
számára, de a munkahelyi maszk-
viselést is eltörölték, amennyiben 
egy helyiségben legtöbb öt, már be-
oltott munkavállaló dolgozik. 

A gyorsan leolvasható QR-
kódot korlátlan alkalommal 
újratölthetjük

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Pár mondat a QR-kódról
A QR-kód (Quick Response-kód) 
egy kétdimenziós vonalkód 
(tulajdonképpen pontkód), amit a 
japán Denso-Wave cég fejlesztett 
ki 1994-ben. Nevét az angol Quick 
Response (=gyors válasz) rövidí-
téséből kapta, egyszerre utalva a 
gyors visszafejtési sebességre és 
a felhasználó által igényelt gyors 
reakcióra. Jó tulajdonsága, hogy 
bármilyen irányból készülhet róla 
fénykép vagy szkennelt kép, nem 
kell törődni a kód helyes tájolá-
sával. Ez azért lehetséges, mert a 
kód megfejtésére, dekódolására 
szolgáló programok a három 
sarokban elhelyezett jellegzetes, 
minden QR-kódban azonos minta 
alapján el tudják dönteni, milyen 
irányban kell a kód pontjait ér-
telmezni, feldolgozni, még akkor 
is, ha a kódbélyegről készült kép 
teljesen ferde. (forrás: Wikipédia 
enciklopédia)

Új terápiás lehetőség
A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos terápiás 
programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Szent-
katolnán. A program célja az absztinencia elkezdése, információszer-
zés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. 
A felvétel előzetes interjú alapján történik. A jelentkezést június 7-éig 
az alábbi telefonszámokon várják: 0740-056691 (Bartha Éva), 0742-
653331 (McAlister Magdolna, Marosvásárhely).
 

Adománygyűjtés a tűzkárosultnak
Egy gyergyószentmiklósi 
felszegi udvarhoz riasztották 
pénteken a tűzoltókat. A tűzben 
jelentős kár keletkezett, Jakab 
Tibor 5 gyermekes családapá-
nak semmisítette meg mellék-
épületeit tele szerszámokkal. 
Aki segíteni szándékszik, a 
következő számlaszámra utal-
hatja hozzájárulását: RO40RNCB0155169029300001 – JAKAB TIBOR. 
Adományok átadhatók az Elicom Zolitop cég székhelyén, Gyergyószent-
miklóson, a Szabadság tér 20. szám alatt naponta 9–15 óra között.
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A gyermek bölcsődébe íratásához 
szükséges kitöltött formanyom-

tatvány mellé csatolni kell egyebek 
közt a gyermek születési bizonyít-
ványának másolatát; a szülők vagy 
törvényes gyámok személyi igazolvá-
nyainak, a kiskorú testvérek születési 
bizonyítványainak, és esettől függő-
en a gyámságot vagy örökbefogadást 
igazoló bírói végzések másolatát; jö-
vedelmi igazolást a beiratkozás előtti 
időszakról, amelynek tartalmaznia 

kell a munkaszerződés érvényessé-
gére vonatkozó megjegyzést; a csa-
ládorvos által kibocsátott igazolást, 
amely bizonyítja, hogy a gyermek 
egészséges és alkalmas a bölcsődé-
be való felvételre; az egészségügyi 
minisztérium által kibocsátott oltási 
könyvecskét az oltási bejegyzésekkel. 
Szükség van még a gyermeknevelési 
juttatás jogosultságát igazoló határo-
zat másolatára, a házassági bizonylat 
másolatára vagy bármely más okirat-
ra, mely igazolja az élettársi viszonyt, 
egyetemi igazolást, ha a szülő nappali 
tagozaton egyetemista, külföldi mun-
kaviszonyból eredő jövedelmekre vo-

natkozó, közjegyző által ellenjegyzett 
nyilatkozatra esettől függően, eredeti 
példányban. Sok más irat mellett csa-
tolni kell még a helyi polgármesteri 
hivatal által kibocsátott dokumen-
tumot arról, hogy a kérvényezőnek 
folyó év március 31-ével bezárólag 
nincsenek tartozásai. A gyer-
gyószentmiklósi bölcső-
dében az elmúlt években 
túljelentkezés volt, ezért ha 
ezúttal is a negyven helynél 
több gyermeket szeretnének 
beíratni az intézménybe, 
akkor bejutási kritérium-
rendszert vesznek fi gyelembe. 
Az elbírálás során előnyt élveznek a 
gyergyószentmiklósi lakhellyel ren-
delkező gyermekek, akiknek szülei 
dolgoznak. A bölcsőde két csoport-
jában 1–3 év közötti gyerekeket fo-
gadnak 2021. szeptember 1. és 2022. 
július 31. között.

Beiratkozás a gyergyószentmiklósi bölcsődébe
• A gyergyószentmiklósi bölcsődében június 2-án 
és 3-án lehet beíratni a gyermekeket a 2021–2022-es 
tanévre. Arra kérik a szülőket, hogy a beiratkozáshoz 
szükséges iratcsomót ezeken a napokon 9–13 óra kö-
zött adják le a bölcsőde székhelyén.




