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• A vidékre szerve-
zett koronavírus elleni 
immunizálást ugyan a 
városokban működő 
oltóközpontok sze-
mélyzete végzi majd, 
de emiatt nem zárják 
be a meglévő közpon-
tokat, úgy szervezik 
meg az oltások be-
adását vidéken, hogy 
legalább egy-egy 
központ nyitva ma-
radhasson városokon 
is – mondta el lapunk-
nak a Hargita Megyei 
Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A meglévő oltóközpontok 
személyzete vesz részt a 
koronavírus elleni vidéki 

immunizálásban – amelynek Har-
gita megyei programját pénteki 
lapszámunkban közöltük –, és bár 
az oltáskampányt koordináló orszá-
gos bizottságtól azt közölték, hogy 
a vidéki oltások napján akár be is 
lehet zárni vagy felfüggeszteni a 
városi oltóközpontok tevékenysé-

gét, a Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság úgy szervezi meg 
a vidéki immunizálást, hogy az idő 
alatt a városokban is működhessen 
legalább egy oltóközpont – tájékoz-
tatta lapunkat Tar Gyöngyi, az in-
tézmény vezetője.

Kivonulnak vidékre

A vidéken tapasztalható gyenge 
átoltottsági arány miatt van szük-
ség a falvakban történő, helyszíni 

oltásbeadások megszervezésére. 
Ha újból megnövekednek az eset-
számok, az adott településen mért 
átoltottsági arányt is fi gyelembe 
veszik majd a karantén vagy más 
korlátozó intézkedések elrendelése-
kor, és fontos, hogy akkor ne mond-
hassa azt egy vidéki polgármester 
sem, hogy nem volt alkalma meg-
szervezni a helyi oltáskampányt az 
átoltottság növelése érdekében – 
sorolta a vidéki immunizálás meg-
szervezésének okait Tar Gyöngyi. 

Noha az országos oltásplatformban 
még nem tudnak egyes települések-
re szűrni, azt tudják, hogy vidéken 
gyenge az átoltottsági arány, illetve 
az oltóanyag-igénylések alapján azt 
is látják, hogy általánosan csök-
ken az oltási kedv a településeken. 
A lazító intézkedések is azt a tév-

képzetet erősítik az emberekben, 
hogy elmúlt a veszély, pedig a jár-
vány olyan, mint a hétfejű sárkány: 
„amíg minden fejét le nem vágjuk, 
addig nem tudjuk legyőzni. Ez egy 
mesebeli példa, de nem mese. A 
járványtani tanulmányainkból ezt 
nagyon jól tudjuk, és gyakorlati, 
történelmi példák vannak rá, hogy 
ez így történik. Ha fogékony talaj-
ra – ezek a beoltatlan emberek, il-
letve azok, akik nem rendelkeznek 
védettséggel – kerül a vírus, akkor 
újra terjedni kezd” – hangsúlyozta 
az immunizálás, a megelőzés fon-
tosságát Tar Gyöngyi.

Bármelyik vakcina kérhető

A vidéki immunizálás megszerve-
zését egyébként a prefektusi hiva-
tal fogja össze, a kormányhivatal 
szervezi meg az utakat is, amihez 
a népegészségügyi igazgatóság 
személyzetet és oltóanyagot bizto-
sít – illetve ha kérik, hiteles szak-
mai tájékoztató beszélgetéseket is 
vállalnak –, a vidéki települések 
polgármesteri hivatalai pedig meg-
felelő, hűtőszekrénnyel is felszerelt 
helyiségeket. Ugyanakkor az ön-
kormányzatok dolga a lakosság ér-
tesítése is. Tapasztalatuk az, hogy a 
Pfi zer és a Moderna oltóanyagokra 
van a legnagyobb igény, de kérésre 
bármelyik, Romániában engedé-
lyezett oltóanyagból tudnak vinni 
a július 2-án kezdődő vidéki immu-
nizálások helyszínére – mondta Tar 
Gyöngyi, kitérve arra is, hogy az 
oltás beadatására nem kell előjegy-
zést kérni vagy feliratkozni.

Oltáskampány: július 2-ától 
a vidéki lakosság is lényegesen 
könnyebben hozzáfér majd 
a védőoltásokhoz
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Hargita megye

Duplakanyar 
a Nyári Színházban
A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
lata az idei évadban utoljára, 
szabadtéren tűzi műsorra 
Méhes György színműve alap-
ján a Gáspárik Attila rende-
zésében készült Duplakanyar 
című vígjátékát. A produkció 
két alkalommal: június 28-án, 
hétfőn és 29-én, kedden 20.30 

órától tekinthető meg a Maros-

vásárhelyi Nyári Színházban. 

Sípszó után
Június 28-án, hétfőn 17.05-től 
a Marosvásárhelyi TVR Sípszó 
után című sportműsorának 
meghívottja Csizmadia Csaba. 
A marosszentgyörgyi szárma-
zású, többek között a Ferenc-
városnál, Székesfehérváron, 
Budafokon megfordult, korábbi 
tizenkétszeres magyar válo-
gatott labdarúgóval, jelenlegi 
edzővel Szucher Ervin a lát-
ványosan fejlődő anyaországi 
futballról beszélget.

• RÖVIDEN 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

S zigorúbb körülmények között, 
mint a koronavírus-járvány 

előtt, de van beteglátogatás csü-
törtöktől a gyergyószentmiklósi 
kórházban – tudtuk meg Fülöp 

Enikőtől, az egészségügyi 
intézmény menedzserétől.

Meghatározott feltéte-
lek mellett látogathatók a 
betegek azokon az osztá-
lyokon, ahol nem kezelnek 
koronavírussal fertőzötte-
ket. A látogatóknak vagy 
oltással kell rendelkezni-

ük, vagy bizonyítaniuk kell, 
hogy nem fertőzöttek. Egy beteg-
hez egy személy mehet be, számá-
ra a kórház ingyenesen biztosítja a 

védőfelszerelést. A látogatás ideje 
mindössze 10–15 perc lehet. Beteg-
látogatás naponta 15.30 és 17 óra 
között lehetséges, a személyzetnek 
ugyanakkor joga van felszólítani a 
hozzátartozót az épület elhagyá-
sára, amennyiben nem tartja be a 
szabályokat. A súlyos állapotban 
lévő betegeket továbbra is csak ab-
ban az esetben lehet látogatni, ha a 
családtag kérést ír, amit iktatnak a 
titkárságon. Az újszülöttosztályon, 
illetve ott, ahol koronavírussal iga-
zolt betegek vannak, nem engedé-
lyezett a látogatás.

Újra van beteglátogatás a gyergyószentmiklósi kórházban
• A járványhelyzet kedvező alakulásának köszönhe-
tően ismét lehetővé vált a beteglátogatás a gyergyó-
szentmiklósi kórházban. Az intézményben – igazodva 
az országos rendelkezésekhez – meghatározták, hogy 
milyen feltételek mellett mehetnek be a hozzátartozók a 
kórházban kezeltekhez.

Szigorú feltételek mellett lehet 
látogatni a kórházban fekvő betegeket 
Gyergyószentmiklóson
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A járvány egy hétfejű sárkány
Nem maradnak oltóközpontok nélkül a városok a vidéki immunizálás idején




