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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z egészségügyi minisztérium 
véglegesítette azt a rendelet-
tervezetet, amelyben rend-

szeresítené a beoltatlan egészségügyi 
személyzet esetében a koronavírus-
tesztek elvégzését, ezeknek a költsé-
gét szintén az érintettekre terhelve. 
Az intézkedést több egészségügyi 
szakszervezet, köztük a Sanitas is el-
lenzi, különösen a tesztelés költség-
viselésére vonatkozó terveket. Ezzel 

az intézkedéssel azt akarják 
elérni, hogy kötelező legyen 
az oltakozás, tehát minden 
egészségügyi alkalmazott 
oltassa be magát, ami tör-
vényellenes, hiszen erre sen-
kit nem lehet kényszeríteni. 
Másrészt törvénybe ütköző 
lenne az is, ha az érintett al-
kalmazottakkal akarnák kifi -

zettetni a tesztelés költségét. 
Ha az egészségügyi dolgozó betartja 
az intézmény által megkövetelt ösz-
szes óvintézkedést, viseli a maszkot 
és a védőfelszerelést, de az alkalma-
zója mégis tesztelésre kötelezi, akkor 
az intézmény állja annak a költségeit 
is – vázolta az egészségügyben dol-
gozók érdekvédelmi tömörülésének 
álláspontját Nyulas Emma, a Sani-
tas szakszervezet Hargita megyei 
vezetője. Elmondta, az Országos 
Közegészségügyi Intézet már kidol-
gozta az intézkedés metodológiáját, 
amely szerint akkor válna kötelező-
vé a tesztelés az adott egészségügyi 
intézményben, ha a településen a 

fertőzöttségi ráta meghaladná az 1,5 
ezreléket. Ugyanakkor, a szabályo-
zás szerint, amennyiben az érintett 
alkalmazott elutasítja a rendszeres 
tesztelést és nem is oltatja be magát, 
az intézmény felbonthatja a munka-
szerződését. „Ez nem éppen így mű-
ködik. Nincs semmi törvényesség er-
re” – jelentette ki Nyulas Emma, aki 
szerint valószínűleg szakszervezeti 
tiltakozást fog eredményezni az, ha a 
szakminisztérium a jelenlegi formá-
ban elrendeli a tesztkötelezettségről 
szóló intézkedést. Másrészt – adott 

hangot annak a véleménynek, ame-
lyet az érintett alkalmazottak egy 
része képvisel –, ha végigdolgozták 
az elmúlt közel másfél évet a kórter-
mekben és nem betegedtek meg a na-
gyobb hullámok idején vagy elhúzták 
a fertőzést enyhébb tünetekkel, miért 
akarják most oltakozásra kötelezni?

Személyzeti kategóriánként 
eltérő az átoltottsági arány

Nem tudni pontosan, hogy a terve-
zett intézkedés hány egészségügyben 
dolgozót érintene Hargita megyé-
ben, tehát nem ismert a beoltatlan 
alkalmazottak száma, ugyanis leg-
utóbb januárban mérték ezt fel, de 

azóta még sokan beoltatták magu-
kat – tudtuk meg a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság veze-
tőjétől. Akkor hatvan százalék fölött 
volt a beoltottak részaránya, de mint 
azt Tar Gyöngyi elmondta, az arány 
kórházanként és személyzeti kate-
góriánként is nagyon eltérő volt: a 
főorvosok mind felvették az oltást, az 
orvosok is majdnem mind, az asszisz-
tensek körében már alacsonyabb volt 
az átoltottság – nagyjából 50 százalé-
kos –, a legalacsonyabb pedig a nem 
egészségügyi képzettségű kisegítő 
személyzet körében volt. A kórházak 
közül a megyei sürgősségi kórházban 
volt a legmagasabb az átoltottsági 
arány, illetve a maroshévízi kórház-
ban. A székelyudvarhelyi kórházban 
kezdetben meglepően rosszul állt e 
tekintetben, de ezt annak tulajdo-
nították, hogy – Covid-háttérkórház 
lévén – ott sok fertőzésgóc volt, és az 
alkalmazottak közül elég sokan átes-
tek a fertőzésen, ők pedig halogatták 
az oltás beadatását, mert még volt ter-
mészetes védettségük.

Tar Gyöngyi: „nem 
beszélhetünk kötelezőségről”

A tesztkötelezettségről szóló intéz-
kedéstervezettel kapcsoltban Tar 
Gyöngyi elmondta, ő egyáltalán 
nem tartja azt diszkriminatívnak, 
és egyetért azzal. „Ez nem kötelező. 
Amikor van több alternatíva, akkor 
nem beszélhetünk kötelezőségről. 
Van az ingyenes oltás alternatívája, 
és van a saját költségre elvégzendő 
teszt alternatívája. Ha valaki oltásel-
lenes, azaz prevencióellenes, nem 
is igazán értem, mit keres még az 
egészségügyben. De ha még mindig 
ott van, és például nem az egészség-
ügyi képzettségű személyzet tagja, 
aki valamilyen meggyőződésből 
nem akarja beoltatni magát, akkor 
teszteljen, saját költségre. A kórház 
pénze a betegellátásra kell” – fo-
galmazott az egészségügyi igazga-
tóság vezetője. Tar Gyöngyi szerint 
a tesztelést a munkaorvostani vizs-
gálatokhoz lehet hasonlítani, ame-
lyeknek a költsége szintén az érin-
tetteket terheli. Az elv szerint abban 
az esetben hárul a munkáltatóra ez 
a költség, ha nem biztosít megfelelő 
védekezési, megelőzési feltétele-
ket. Ebben az esetben biztosítják 
az ingyenes védőoltást, de ha va-
laki nem akar élni ezzel a lehető-
séggel, akkor vállalnia kell a teszt 
költségét – mondta, hangsúlyozva, 
hogy a vírus delta variánsának a ter-
jedésével ez egyre inkább egy reális 
problémává fog válni. 

Ami pedig a fertőzésen átesett 
beoltatlan személyzetet illeti, a 
tervezet alkalmazási módszertana 
szerint mentesülni fognak a teszt-
kötelezettség alól a gyógyulástól 
számított 180 napig azok, akik iga-
zoltan átestek a fertőzésen, tehát a 
megbetegedés idején készült teszt-
eredménnyel tudják ezt igazolni 
– válaszolta az erre a személyzeti 
kategóriára vonatkozó kérdésünkre 
Tar Gyöngyi.

Az egészségügyi tárca az érin-
tettek saját költségére rendsze-
resen tesztelné a beoltatlan 
egészségügyi dolgozókat. Nem 
mindenki ért ezzel egyet

▾  FORRÁS: MTI

Megtárgyalta szerdai ülésén a 
bukaresti kormánykoalíció a 

veszélyes medvékkel szembeni be-
avatkozást szabályozó sürgősségi 
kormányrendelet tervezetének főbb 
elemeit – jelentette be az ülést kö-
vetően Ludovic Orban, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke. A kép-
viselőház elnöki tisztségét is betöltő 
politikus úgy nyilatkozott, a koa-
líciós pártok elvi hozzájárulásukat 
adták a Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter által ismertetett 
tervezethez annak jelenlegi formá-

jában, a jogszabálytervezet néhány 
részletét még véglegesíteni kell. Flo-
rin Cîţu kormányfő nem vett részt a 
koalíciós egyeztetésen, a nagyobbik 
kormánypárt elnökének azonban 
meggyőződése, hogy a miniszter-
elnöknek sincs ellenvetése a terve-
zettel kapcsolatban. Ludovic Orban 
szerint ugyanis egyértelmű, hogy 
egyre gyakoribbá vált a medvék je-
lenléte a lakott területeken. „Paraf-
rázissal élve: »szeretem a medvéket, 
de jobban szeretem az embereket«, 
és azt gondolom, szükség van egy 

mechanizmusra, amely a lakott 
területen felbukkanó medvékkel 
szembeni fellépést szabályozza” – 
fogalmazott Orban. A PNL elnöke 
hozzátette, a tervezet meghatározza 
azokat a helyzeteket, amelyekben 
szükség van a beavatkozásra, és a 
lépcsőzetesség elvét követi.

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter úgy nyilatkozott a koalíciós 
ülést követően, hogy a sürgősségi ren-
delet tervezetét bemutatja a minisz-
terelnöknek is, és csütörtöki ülésén a 
kormány első olvasatban már megvi-

tathatja. Ez meg is történt az RMDSZ 
tárcavezetőjének csütörtöki Face-
book-bejegyzése szerint. Ebben emlé-
keztetett: a kormányrendelet-tervezet 
három lépcsőben, fokozatosan, a koc-
kázati besorolások függvényében ten-
né lehetővé az azonnali beavatkozást 
a medvetámadások megelőzése és 
visszaszorítása érdekében. Az azon-
nali beavatkozásnak három formája 
lehet: a nagyvad elhajtása, a medve 
elaltatása és áthelyezése, valamint 
az eutanázia vagy kilövés módszere. 
A tervezetről várhatóan a jövő heti 
kormányülésen döntenek – közölte 
Tánczos Barna.

Mint ismeretes, az RMDSZ-es tár-
cavezető a napokban közölte, hogy 
elkészült és ezen a héten tárcaközi 
jóváhagyási eljárás alá kerül a jog-

szabálytervezet, amely azonnali 
beavatkozást tesz lehetővé a medve-
támadások esetében. Meggyőződésé-
nek adott hangot, miszerint minden 
politikai párt elsődlegesnek tekinti 
majd az emberéletek megmentését 
és közösen hozzák meg a 
legjobb döntést annak ér-
dekében, hogy megvédhes-
sék az embereket. Tánczos 
Barna a Krónikának június 
végén adott interjúban el-
mondta: amikor emberéle-
tek forognak veszélyben, 
azonnal be kell avatkozni, 
ahogy a tűzoltók is teszik. A jelenle-
gi szabályozás szerint hatvan napon 
belül lehet kilőni vagy eltávolítani a 
problémás egyedeket, és a művelet 
rendkívül sok bürokráciával jár.

• Bevezetné a rendszeres tesztelést az egészségügyi minisztérium az egészségügy-
ben dolgozók azon része esetében, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen, és a 
tesztelés költségét is rájuk hárítaná. A Sanitas szakszervezet ellenzi az intézkedést, 
álláspontjuk szerint a szaktárca így próbálja rákényszeríteni az oltakozásra az érintett 
dolgozókat. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint nem lehet 
kötelezettségről beszélni, ha több alternatíva közül lehet választani.

A kormány előtt a medveügy, jövő héten dönthetnek
• Első olvasatban megvitatta a kormány a veszélyes medvékkel szembeni azonna-
li beavatkozást szabályozó sürgősségi rendeletet. Egy nappal korábban a koalíció 
vezetői elvi beleegyezésüket adták a Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által 
ismertetett tervezethez. Döntés jövő héten várható.

Eltérő álláspontok a tesztelésről
A minisztérium bevezetné a rendszeres tesztelést a beoltatlan egészségügyi személyzetnél




