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A Pfizer oltóanyagával immunizáló 
oltóközpontokban már a 12–15 
évesek is megkaphatják az oltást

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

Gépjárműbejegyzés 
Székelyudvarhelyen 
Székelyudvarhelyen is gépjár-
műbejegyzési iroda nyílhat. 
Lucian Bode belügyminiszter 
Antal Lóránt Hargita megyei 
szenátor kezdeményezésére 
írta alá az erre vonatkozó 
miniszteri rendeletet. Mint 
a szenátor közleményben 
beszámolt, a belügyminiszter-
rel való többszörös egyeztetés 
után március elején kérelmezte 
egy gépjárműbejegyzési iroda 
létrehozását Székelyudvarhe-
lyen, és alig három hónappal 
később „kézbe is vehette” 
a jóváhagyott rendeletet. A 
tavaly létrehozott maroshé-
vízi járműbejegyzési iroda 
mindenképpen egy pozitívum a 
megye számára, de a számada-
tok alapján nemcsak indokolt, 
hanem logikus lépés Székely-
udvarhelyen is létrehozni egy 
hasonló irodát, hiszen a város 
lakossága több mint háromszo-
rosa Maroshévízének, továbbá 
vonzáskörzetében kétszer 
annyi település van. „A jelen-
legi járványügyi helyzetre való 
tekintettel az iroda létrehozása 
sok udvarhelyszéki lakos életét 
fogja megkönnyíteni” – össze-
gezte Antal Lóránt.

Könyvbemutató
Gyurka Csaba 90 éve jégen 
című kötetét mutatják be ma 
18 órától Csíkszeredában, a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
előadótermében. A szerző 
mellett Boda Jenő, a csíki 
jégkorong jeles szakértője és 
Szikszai Tamás, a Csíkszeredai 
Sportklub Szurkolók Egye-
sületének képviselője fogja 
bemutatni a könyvet.

Ismét oltási maraton 
az orvosi egyetemen
Június 4–6. között ismét oltási 
maraton lesz Marosvásárhe-
lyen, az orvosi egyetemen. 
Három hét telt el az első mara-
ton óta, így újra várják azokat, 
akik akkor megkapták az első 
adag Pfizer-vakcinát. De pén-
tek reggel 8 órától vasárnap 
reggel 8-ig olyanok is jelent-
kezhetnek, akik az első oltást 
szeretnék beadatni maguknak. 
Előzetes programálásra nincs 
szükség, az érdeklődőknek a 
személyi igazolványukkal kell 
a helyszínre menniük.

Ismét látható 
a Függöny
A marosvásárhelyi Spectrum 
Színház társulata ma 19 órától 
újra játssza a Függöny című 
előadást. Az előadás alapvető 
kérdése: lehet-e embernek 
maradni bármely korban, 
bármilyen körülmények között?  

Jegyek a színház jegypénztárá-
ban válthatók az előadás előtt. 
Helyfoglalás a 0744-301875-ös 
telefonszámon.

• RÖVIDEN 

Oltás 12 éves kortól
Már a 12–15 évesek is megkaphatják a védőoltást
• Romániában is 
lehetővé vált szer-
dától a 12–15 éves 
korosztályba tartozók 
koronavírus elleni 
immunizálása a Pfizer 
oltóanyagával. Hargita 
megyében egy kivé-
telével minden oltó-
központban, Kovászna 
megyében az összes-
ben, Maros megyében 
a 19-ből 14-ben jelent-
kezhetnek az oltásra 
a kamaszok szüleik, 
gyámjuk kíséretében.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S zerdától a 12–15 éves korosz-
tályba tartozó kiskorúak is 
megkaphatják a Pfi zer koro-

navírus elleni védőoltását Romá-
niában, miután az Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) a szükséges 
tesztek elvégzését követően múlt 
hét végén engedélyezte a korhatár 
csökkentését. Az oltáskoordinációs 
bizottság szerette volna már gye-
reknapon megkezdeni az említett 
korcsoportba tartozók immunizálá-
sát, de előbb el kellett küldeniük az 
EMA-nak a korhatár csökkentésére 
vonatkozó módosított szabályozá-
sukat és a gyógyszerleírást, ennek 
pedig kedden járt le a határideje, 
így az adminisztrációs folyamatok 
miatt nem kezdődhetett el a 12–15 
évesek immunizálása június elsején 
– tudtuk meg Tar Gyöngyitől. A Har-
gita Megyei Népegészségügyi Igaz-
gatóság vezetője elmondta, csak a 
Pfi zer oltóanyagát kaphatják meg az 
említett korcsoportba tartozók, az 
oltási naptár esetükben is hasonló a 
felnőttekéhez, tehát mindkét dózist 
megkapják 21 nap különbséggel. 
Őket is az oltóközpontokban immu-
nizálják, ezeket az oltásplatformon 
történő előjegyzés nélkül is felke-
reshetik, az előjegyzésnek annyi 
előnye van, hogy biztosan megkap-
ják a vakcinát, amikorra időpontot 
kaptak. Ha a szülők már be vannak 
oltva, az általuk létrehozott felhasz-
nálói felületen ők maguk előjegyez-
tethetik gyereküket az oltásra. Ha 
előjegyzés nélkül, a munkaprogram 
végén mennek el az oltóközpontba, 
annak az lehet az egyetlen hátrá-
nya, hogy esetleg addigra elfogynak 
az aznapra rendelt oltóanyagok. „Az 
előjegyzettek számához képest egy 
kicsit mindig felülbecsüljük az oltó-
anyagadagok számát, kicsit többet 
is szoktak kérni az oltóközpont-fele-

lősök, de nem nagyon kockáztatják 
azt, hogy esetleg megmaradjanak, 
ezért ha aznap többen jelentkeznek 
előjegyzés nélkül, akkor hamarabb 
elfogy az oltóanyag” – magyarázta 
az előjegyzés előnyeit.

Személyi, születési 
bizonyítvány, kísérő

A 12–15 éves korcsoportba tartozók 
közül azoknak, akik már rendelkez-
nek személyazonossági igazolvány-
nyal, azt kell magukkal vinniük az 
oltóközpontba, a 14 évnél fi atalab-
baknak pedig születési bizonyít-
ványukat. A gyerekkel egy felnőtt 
kísérőnek is kell lennie – ez termé-
szetes is, hiszen minden orvosi be-
avatkozáson így szokott történni –, 
a legszerencsésebb az, ha az egyik 

szülő ez a kísérő, vagy ha nem ők ne-
velik, akkor a gyámja. Ha az említet-
tek közül egyik sem tudja elkísérni 
a kiskorút az oltóközpontba, akkor 
mehet valamelyik nagyszülő is, de 
fontos, hogy vigyen magával egy, 
az oltás beadására vonatkozó, alá-
írt meghatalmazást a szülőtől vagy 
gyámtól. „Az is fontos, hogy legyen 
egy telefonszám, hogy adott eset-
ben a szülőt fel lehessen hívni. Ez 
inkább azért szükséges, hogy utólag 
ne legyenek olyan méltatlankodá-
sok – ha például a szülők elváltak 
–, hogy mondjuk az egyik szülő nem 
egyezett bele a gyerek beoltásába. 

Mi nem tudjuk ellenőrizni, hogy a 
családban milyen viszonyok van-
nak, inkább csak azért van szükség 
a telefonszámra, hogy biztos legyen 
az, hogy a család beleegyezése meg-
történt” – közölte Tar Gyöngyi.

Oltóközpontok, 
ahova mehetnek a fiatalok

A megyei egészségügyi szakhatóság 
honlapja szerint Hargita megyében 
a 13 oltóközpont közül 12-ben a Pfi -
zer oltóanyagával, illetve azzal is 
immunizálnak, így a balánbányai 
központot leszámítva – ahol Mo-
dernával oltanak – bárhol jelent-
kezhetnek az oltásra a 12–15 éves 
korcsoportba tartozók. Az országos 
oltásplatform adatai szerint Ko-
vászna megye hét oltóközpontjának 

mindegyikében beadatható a Pfi -
zer-vakcina, Maros megyében pedig 
a 19 közül 14-ben, a fennmaradó 
ötben – a szovátaiban, két marosvá-
sárhelyiben, a nyárádtőiben, illetve 
a radnótiban – Moderna-, John-
son&Johnson- és Astra Zeneca-vak-
cinákkal immunizálnak.

Az érintetteket Tar Gyöngyi ar-
ra kéri, az oltásról tájékozódjanak 
hiteles forrásból. A Pfi zer védőoltá-
sa biztonságos az említett korcso-
portba tartozók számára, sőt még 
hatékonyabb is, mint a felnőttek 
esetében, ugyanis az eddigi tudo-
mányos közlések szerint ezen kor-

csoport esetében 100 százalékos a 
Pfi zer oltóanyagának a hatékony-
sága – válaszolta kérdésünkre a 
megyei egészségügyi szakhatóság 
vezetője. Sajnos azonban vidéken 
sokan fogékonyak az oltásellenes 
nézetekre Hargita megyében – 
mondta Tar Gyöngyi –, erre utalnak 
az átoltottsági adatok is: miközben a 
megyében a vidéki településeken él 
a lakosságnak több mint a fele, a vi-
déki települések mintegy felében 10 
százalék alatt van az átoltottság ará-
nya, sőt egészen nagy területek van-
nak – például Gyimesek, Kászonok 
–, ahol 5 százalék alatti ez a hányad.

Oltási maraton

A hét elején oltási maratont szer-
veztek a 16–18 éves korosztályba 
tartozók számára, az akció során 
612 szülő kérte gyereke beoltását 
koronavírus ellen. „Sajnos itt is ér-
vényesül az, ami a felnőttek eseté-
ben, hogy a magasabban képzettek 
nagyobb arányban igényelték – ezt 
a tanárok és az egészségügyben dol-
gozók esetében már láttuk. Itt is az 
erősebb, jobb gimnáziumok viszik a 
prímet” – fogalmazott az oltási ma-
ratonnal kapcsolatos tapasztalatok-
ról Tar Gyöngyi.




