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• Másfél éves szünet 
után éledezni kezdett 
a járványhelyzet súj-
totta szórakoztató ipar, 
illetve sportesemé-
nyek, családi rendez-
vények megtartása is 
lehetővé vált, a leg-
több esetben azonban 
csak a védettek ve-
hetnek részt ezeken. 
De milyen feltételek 
vonatkoznak a külön-
böző rendezvényekre, 
és milyen dokumentu-
mokkal igazolhatjuk 
védettségünket?

ISZLAI KATALIN

Az utóbbi időszakban lépcső-
zetesen enyhítették a koro-
navírus terjedésének meg-

akadályozása érdekében bevezetett 
korlátozásokat: május közepén el-
törölték a szabadtéri maszkviselés 
kötelezettségét, az éjszakai kijárási 
tilalmat és a boltok korai bezárását, 
június elsejétől pedig a különböző 
rendezvények megtartására is le-
hetőség nyílt. Utóbbiakra azonban 
a legtöbb esetben csak a beoltottak 
látogathatnak el, illetve esetenként 

a negatív koronavírusteszttel ren-
delkezők és azok, akik már átestek 
a fertőzésen. A szerteágazó előírá-
sokról Tar Gyöngyivel, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság vezetőjével beszélgettünk.

Hova mi szükséges?

Mint leszögezte: eltérő szabályok 
vonatkoznak a tömegrendezvé-
nyekre és a családi eseményekre 

(például esküvők, keresztelők). 
Utóbbiakon szabadtéren 70, zárt 
térben pedig 50 személy vehet részt 
bármilyen védettséget igazoló do-
kumentum nélkül. Ha azonban 
ennél több vendéget fogadnának, 
akkor csak az oltás a megoldás, 
negatív tesztet vagy korábbi be-
tegséget igazoló dokumentumot 
nem fogadhatnak el. Tehát ameny-
nyiben minden résztvevő legalább 
tíz napja megkapta a koronavírus 

elleni védőoltás mindkét dózisát, 
létszámkorlátozás nélkül rendez-
hetők családi események. Feltétel 
azonban, hogy az adott településen 
3 ezreléknél alacsonyabb legyen a 
fertőzöttségi arány (ez egyébként 
minden rendezvény esetében ér-

vényes). A sporteseményekre már 
más előírások vonatkoznak: a sza-
badtéri mérkőzéseken a résztvevők 
a rendelkezésre álló helyek 25 szá-
zalékát tölthetik meg, védettségü-
ket pedig három különböző módon 
is igazolhatják: oltási igazolással, 
negatív teszteredménnyel (72 órá-
nál nem régebbi PCR-teszttel 
vagy 24 óránál nem régebbi 
antitestteszttel), illetve kór-
házi kibocsátó igazolással, 
amelyből kitűnik, hogy az 
illető átesett a fertőzésen. 
Ugyanez igaz a szórakozta-
tó rendezvényekre (például 
koncertek, fesztiválok) is, fontos 
azonban megjegyezni, hogy az 
események rendezői dönthetnek 
szigorúbb szabályok mellett is 
(például hogy csak a beoltottakat 
engedik belépni).

Nem kell várni

Tar Gyöngyi ugyanakkor fontos-
nak tartotta egy, a témához kap-
csolódó tévhit eloszlatását is. Mint 
emlékeztetett, az oltáskampány 
elején, amikor még nem álltak 
rendelkezésre adatok, valóban az 
volt a jellemző, hogy a fertőzésen 
frissen átesetteknek nem ajánlot-
ták az oltást. Mára azonban ez a 
tapasztalatok és lezárult tanul-
mányok hatására megváltozott: a 
hivatalos, tudományos álláspont 
szerint a betegség 14. napja, azaz a 
karanténidőszak lejárta után már 
ajánlott az oltás. Ennek oka, hogy 
a betegek szervezete eltérő módon 
reagál a fertőzésre, sokan nem is 
termelnek antitesteket.

Igazolni kell a védettséget 
a rendezvényeken. Ez több 
dokumentummal is megtehető
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„Elsősorban az Erdélyi Népfőiskola 
fejlesztésére fordítjuk azt a jelentős 
összeget, amelyet a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
támogatásával kaptunk a Bethlen Gá-

bor Alaptól. Köszönettel tar-
tozunk a támogatásáért és 
a megelőlegezett bizalomért 
Felix Pardinak, a Romániai 
Magyar Baptista Szövetség 
elnökének, Oláh Dénes ró-
mai katolikus főesperesnek, 

illetve Kecskés Csaba unitá-
rius esperesnek az ügyünk felkarolá-
sáért, és nem utolsósorban Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettesnek a 
személyes kiállásáért” – fogalmazott 
Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület el-

nöke, aki a Székelyhon érdeklődésére 
az idei tervekről beszélt, hangsúlyoz-
va, hogy egy álom teljesül Bedével, az 
ott létrehozott gyerektáborral és a fel-
nőtteknek szóló népfőiskolával.

Pihenni, feltöltődni 

„Mindenekelőtt az a terv, hogy lé-
lekkel és gyereklármával töltsük be 
a 15 éve lakatlan helyet” – hangsú-
lyozta az egyesület elnöke, aki el-
mondta, a tavaly megvásárolt bedei 
telek, rajta a régi parasztházzal és 
csűrrel, egy olyan állandó központ, 
ahol gyerekeknek és felnőtteknek is 
lehetőségük van arra, hogy a termé-
szetben, ugyanakkor védett helyen 
töltődjenek fel, pihenjenek, konfe-
renciákat tartsanak, táborozzanak. 
Készen van a focipálya, a mosdásra 
alkalmas hely, elkészült a csűr, ame-

lyet felújítottak, hogy ott játszani, 
beszélgetni lehessen rossz idő ese-
tén, jelenleg az étkező kialakításán 
dolgoznak, hamarosan pedig a telek 
körbekerítéséhez látnak hozzá, hogy 
az erdő felől érkező „vendégektől” 
megóvják magukat.

Gyerektáborok korcsoportok 
szerint

Érdeklődésünkre, hogy az idei tábor 
mennyivel lesz más, mint a tavalyi, 
Sajó elmondta, két csoportban sze-
retnének gyerekeket táboroztatni, 
augusztus elején, illetve végén, egyik 
alkalommal a 6 és 10 év közöttieket, 
azt követően pedig a 10 és 14 év kö-
zöttieket. Tavaly 30 főre hirdették 
meg a tábort, de végül 38 gyerek je-
lentkezett, és senkit sem utasítottak 
vissza. A jó hangulatot és a hely va-

rázsát szeretnék a felnőttekre is kiter-
jeszteni, ezért olyan rendezvényeket 
terveznek, amelyekre gyerekekkel is 
érkezhetnek a felnőttek, vagy akár 
gyerekek nélkül, ahol olyan tema-
tikájú beszélgetések, konferenciák 
lennének, amelyek közérdeklődés-
re tarthatnak számot. Ugyancsak a 

népfőiskola tervei között szerepel a 
mobil orvosi rendelő felállítása, hogy 
a Nyárád mentiek olyan szűrővizsgá-
latokon vehessenek részt, amelyekre 
egyébként nem szakítanának időt a 
gazdaság mellett. 

Nyári foglalkozásokra készülnek Bedében
• Nagy tervekkel készül a nyárra a marosvásárhelyi Solidaris Egyesület, amely fennállá-
sa óta először kapott a magyar kormánytól támogatást. A jelentős összegből a Maros me-
gyei Nyárádgálfalva községhez tartozó Bedében tavaly megvásárolt, 15 éve nem lakott 
telket teszik még élhetőbbé, használhatóbbá a gyerektáborok és a népfőiskola számára.

A részben felújított csűrben 
játszanak, ebédelnek a gyerekek
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Számít, hogy esküvő vagy koncert
Eltérő belépési előírások vonatkoznak a különböző rendezvényekre




