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• Miközben egy felmé-
rés szerint az ország 
lakosságának több 
mint fele oltáspárti, 
ez egyelőre nem mu-
tatkozik meg az oltási 
adatokban. Ezért a 
kormány olyan rende-
letet fogadott el, amely 
megteremti a jogi 
kereteket a vakcinák 
továbbértékesítésére.

B A L O G H  L E V E N T E

B ár egy felmérés szerint Ro-
mánia lakosságának több 
mint fele támogatja a koro-

navírus elleni oltási kampányt, és 
ajánlaná egy hozzá közel álló sze-
mélynek az oltás felvételét, a tények 
egyelőre mást mutatnak: a korona-
vírus elleni oltási kampány lelassu-
lása nyomán a kormány szerdai ülé-
sén a vakcinák viszonteladásának 
jogi keretét megteremtő sürgősségi 
rendeletet fogadott el. Monica Alt-
hamer egészségügyi minisztériumi 
államtitkár a szerdai kormányülést 
követően rámutatott, az Európai 
Bizottság (EB) által kötött megálla-
podások értelmében Romániának 

– akárcsak a többi tagállamnak 
– jogában áll továbbértékesíteni a 
COVID-19 elleni oltóanyagot vagy 
adományozni belőle. A kormányü-
lésen arról is döntés született, hogy 
Románia 100 800 adag oltóanyagot 
adományoz Ukrajnának és 50 400 
dózist Szerbiának.

Nincs hova tenni a vakcinákat

A kormánydöntésre amiatt volt 
szükség, mert az alacsony oltako-
zási hajlandóság miatt már jelenleg 

is tele vannak a raktárak. Andrei 
Baciu egészségügyi államtitkár, az 
oltási kampány helyettes koordiná-
tora még kedden elmondta, vissza-
mondták az erre a hónapra előirány-
zott vakcinaszállítmány jelentős 
részét – hétmillió helyett csupán 
2,6 millió adagnyi érkezik –, mivel 
máris többlet van, és félő, hogy 
lejár a szavatosságuk. A kormány 
azzal számol, hogy év végéig 8,6 
millió ember – az ország lakossá-
gának kevesebb mint 45 százaléka 
– oltatja be magát. Így a 2021-es év-

ben Romániának járó több mint 56 
millió adag vakcinából több mint 37 
milliót nem tud felhasználni. Az ol-
tási hajlandóság egyre csökken, az 
utóbbi időszakban már csupán va-
lamivel több mint napi 30 ezer oltást 
adtak be. Szakértők szerint az oltási 
kedv csökkenéséhez jelentősen hoz-
zájárulhatott, hogy a kormány az 
előzetesen megnevezett feltételek 
teljesülésének elmaradása ellenére 
is a járványügyi korlátozások lazí-
tása mellett döntött, emiatt pedig 
sokan úgy érzik: a pandémia véget 

ért, így már fölösleges beoltatniuk 
magukat. Az egészségügyi szakem-
berek ugyanakkor fi gyelmeztetnek: 
ha nem lesz megfelelő mértékű az 
átoltottság, ősszel végigsöpörhet 
az országon a koronavírus-járvány 
negyedik hulláma, amelyben 
már a sokkal fertőzőbb és 
gyerekek körében is terje-
dő indiai variáns lesz a do-
mináns. A fertőzésnek és a 
súlyos szövődményeknek a 
beoltatlanok vannak a leg-
inkább kitéve.

Az országban jelenleg 
mindössze valamivel 25 
százalék alatti az átoltott-
ság – Valeriu Gheorghiță, az 
oltási kampány koordinátora épp 
csütörtökön jelentette be, hogy 25 
százalékhoz közelít –, miközben a 
közösségi immunitáshoz legalább 
70 százalékosra lenne szükség.

Vakcinaszállítmány. Máris többlet van 
a koronavírus elleni oltóanyagból, 
és félő, hogy lejár a szavatosságuk
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A L B E R T  E S Z T E R

„A város beoltja a vidéket’’ elneve-
zésű cselekvési terv kapcsán Valeriu 
Gheorghiţă, az oltáskampány vezető-
je azt nyilatkozta, fontos, hogy július 
végére a lakosság tájékoztatását, il-
letve immunizálását végző csapatok 
az ország mind a 2862 községében 
napi szinten jelen legyenek, ugyanis 
az ősz beálltakor újabb megbetege-
dési hullám ütheti fel a fejét. A vidék 
beoltásának megszervezésére össze-
hangoltabb cselekvésre van szükség, 
amelynek tervét a vaccinare-covid.

gov.ro platformon is közzéteszik, 
ugyanakkor értesítették erről az oltó-
központokat is.

Kézhez kapták

A gyergyószentmiklósi oltóközpont 
vezetője arról számolt be, hogy a 
napokban kapták kézhez az „A vá-
ros beoltja a vidéket” immunizáló 
kampányról szóló átiratot. Ehhez 
további pontosítást, kiegészítése-
ket várnak, de a lényege az, hogy 
„az oltóközpontban megmarad az a 
minimális személyzet, aki el tudja 
látni a nagyon lecsökkent számú 
oltakozót, ugyanakkor mobil cso-

portot alakítunk ki, akik a falvak-
ban házról házra járva oltják be a 
lakosságot” – fogalmazott a koor-
dinátor. Gyergyószentmiklóson ed-
dig is működött egy mobilcsoport, 
de most meg kell növelniük a szá-
mát aszerint, hogy hány települést 
fognak a gyergyószentmiklósi oltó-
központhoz csatolni. Bíró Katalin 
elmondta, miután ez kiderül, felve-
szik a kapcsolatot a helyi szociális 
munkásokkal, hogy előre feltérké-
pezzék, településenként hova kell 
menniük. Ezt az akciót június 28-án 
indítják, és augusztus 31-éig tart. A 
mobil csoportokat biztonságuk ér-
dekében a csendőrség és rendőrség 
fogja kísérni a „door to door” (ajtó-
tól ajtóig) akció során.

Csökkenő érdeklődés

Gyergyószentmiklóson az orszá-
goshoz hasonlóan csökkent az ol-
tóközpontba ellátogatók száma: 

míg eddig volt olyan nap, hogy 200 
személyt is immunizáltak, most 
számuk naponta mindössze 8 és 30 
között mozog, annak ellenére, hogy 
az országos platformon való prog-
ramálás mellett telefonon vagy sze-
mélyesen is be lehet jelentkezni az 
oltásra. Ugyanakkor Romániában 
júniusban megkezdődött a 12 évet 
betöltött kiskorúak koronavírus 
elleni oltása a Pfizer által gyártott 
vakcinával, a helyi tapasztalatok 
szerint ebben a korosztályban is 
alacsony az oltási hajlandóság –
nyilatkozta a gyergyószentmiklósi 
oltóközpont vezetője.

Két biztonsági elemet kell 
tartalmazzon az oltási igazolás

Bíró Katalin felhívta a beoltottak fi -
gyelmét, hogy mivel már az oltási 
bizonylatot is elkezdték hamisítani, 
fi gyelni kell arra, főként a június 1. 
előtt beoltottaknak, hogy az oltási bi-

zonyítványuk két biztonsági elemet 
tartalmazzon. „Azok számára lehet 
fontos, akik külföldre szeretnének 
utazni, de nem csak. Az oltási igazo-
lás egyik biztonsági eleme a beoltott 
személy személyazonossági igazol-
ványának száma kell legyen (CNP), a 
másik egy ún. RENV kód, ez ugyan-
is a legbiztonságosabb, és 
ha ezt a kódot a hatóságok 
bevezetik a rendszerbe, 
azonnal látszik, hogy va-
lós-e vagy sem az oltási iga-
zolás” – hangsúlyozta az 
oltóközpont vezetője. Hoz-
zátette, ha valaki nem tudja 
megállapítani, hogy rendelkezik-e 
ezekkel a kódokkal, akár telefonon 
is kérheti a segítségüket, és nyom-
tatnak új igazolást, amin viszont 
már szerepelnek ezek az adatok. Az 
oltással, illetve az oltási igazolvá-
nyokkal kapcsolatban is lehet hívni 
a gyergyószentmiklósi oltóközpon-
tot, a 0730-710094-es telefonszámon.

Házról házra fognak járni a mobil oltócsapatokkal
• Országos szinten több oltópontot is bezártak, ugyan-
is csökkent az oltakozási kedv a romániai lakosság kö-
rében. A visszaesés Gyergyószentmiklóson is tapasztal-
ható,  ezért hamarosan  mobil csoportokkal megkezdik 
a falvakban házról házra járva a lakosság koronavírus 
elleni immunizálását.

Ismét száz alatt 
a fertőzöttek száma

Ismét száz alá esett a 24 óra alatt 
koronavírus-fertőzéssel diag-
nosztizáltak száma: a csütörtöki 
adatok szerint 27 451 tesztből 

csupán 87 lett pozitív, ami 0,31 
százalékos arány. Az igazolt fer-
tőzöttek száma ezzel 1 080 070. 

A gyógyultak száma 1 044 773-ra 

nőtt. A kór szövődményeiben öten 
hunytak el, és 82 korábbi halál-
eset kapcsán derült ki, hogy a 
koronavírus-fertőzéshez köthető. 
Az áldozatok közül 81 krónikus 
beteg volt. A halottak száma ezzel 
32 115. A kórházakban 944 fer-
tőzöttet ápoltak, közülük 186-ot 
intenzív osztályon.

Túladnának a többletvakcinákon
Az oltóanyagok viszonteladásának jogi keretét megteremtő rendeletet fogadtak el




