
A koronavírus-járvány negyedik 
hullámának visszaszorítására 
az oltás jelenthet megoldást
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Jön a negyedik hullám?
Aggodalomra ad okot a delta variáns rohamos terjedése

ISZLAI KATALIN

N oha jelenleg kedvezők a 
járványmutatók, egyre 
gyakrabban hallani a delta 

variáns gyors terjedéséről és az ősz-
szel várható negyedik hullámról. A 
témával kapcsolatos tudnivalókról 
Fejér Szilárd vegyész, kémikus, ku-
tató, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam 
diagnosztikai laboratórium vezető-
je beszélt lapunknak.

Sokat számít az átoltottság

Mint a kutató elöljáróban rámuta-
tott, a delta variáns tulajdonkép-
pen a koronavírus azon változata, 
amelyet először Indiában mutat-
tak ki az ottani járványhullám 
elején. „Három variáns keringett 
Indiában, abból az egyik a delta, 
hivatalos nevén a B.1.617.2. Ez az 
a variáns, amely április végén ke-
rült be Romániába, és amelyet mi 
mutattunk ki először. A nyári uta-
zások miatt viszont még többen 

hurcolhatják be külföldről 
az országba, és ezért vár-
hatóan széles körben is 
el fog terjedni, legkésőbb 
ősszel ismét berobbanhat 

a járvány. Szeretném, ha 
ez nem így lenne, de a gyatra 

beoltottság miatt sajnos elkerülhe-
tetlen” – mutatott rá Fejér Szilárd. 
A helyzet szemléltetésére két orszá-
got hasonlított össze a szakember. 
Mint kifejtette, Angliában jelenleg 
főként azok között terjed rohamo-
san a delta variáns, akik nincsenek 
beoltva, ezek a gyerekek és a fi atal 
korosztály egy része. A veszélyez-

tetett korosztály nagy része viszont 
be van oltva, a felnőtt lakosság 65 
százaléka teljesen immunizált, 
tehát szinte kialakult már a nyá-
jimmunitás az országban. Ezért a 
kórházba utalások, illetve a ha-
lálesetek száma jóval lassabban 
emelkedik, mint az esetszámoké, 
amelyek egyébként már napi 30 
ezer fölött járnak. Oroszországban 
naponta mintegy 25 ezer új fertőzést 
regisztrálnak, a különbség viszont 
az, hogy ott jóval alacsonyabb az 
átoltottság aránya: lakosságának 
mindössze 12 százaléka kapott 
két dózist, és további 5 százaléka 
egyet. A nyáj immunitástól tehát 
még messze vannak, és ez látszik 
a járványhelyzet súlyosságán: napi 
több mint 700 haláleset történik, 
ami rekordnak számít az ország-
ban. „Románia egy hajszállal job-

ban áll, mint Oroszország, nálunk 
mintegy 25 százalékra tehető az 
átoltottság, de a nyájimmunitástól 
még mi is nagyon messze állunk, 
ezért várhatóan itt is megugranak 
az esetszámok, a kórházak ismét 
telítődnek, és emelkedni fog a ha-
lálesetek száma is” – vetítette előre 
a kutató, aki szerint a nyájimmuni-
tás eléréséhez további 50 százalék-
kal kellene növelni az átoltottsági 
arányt, de ő már 20 százaléknak is 
örülne.

Az eddigi legfejlettebb variáns

Hozzátette: a delta variáns bizo-
nyítottan jobban terjed az összes 
korábbinál, ezért a gyerekek és fi -
atalok is gyakrabban fognak meg-
fertőződni, ugyanakkor a felnőttek 
körében is nőni fog a megbetegedé-
sek száma. Az erősebb fertőzőké-
pesség azzal magyarázható, hogy 
könnyebben tud bejutni a sejtekbe, 
és erősebben kötődik a sejtfelszíni 
receptorokhoz. Emellett a víruster-
melés is erősebb. Arra vonatkozó-
an egyelőre nincsenek megbízható 

adatok, hogy a betegség lefolyása 
súlyosabb-e a delta variáns ese-
tében, de vannak olyan hangok, 
amelyek azt állítják, hogy igen. Jó 
hír viszont, hogy a vírus nem tud 
a végtelenségig mutálódni, előbb-
utóbb kimeríti a lehetőségeit, és 
azután nem tud fertőzőképesebb 
lenni. „Eddig a delta variáns a leg-
fejlettebb, és ez az első, amelyik 
világszinten át tudja venni a veze-
tést, ez a brit variánsnak sem sike-
rült. Az az igazán idegesítő, hogy 
megvan a legjobb fegyver a vírus 
ellen, de nem használjuk. Ennek 
oka mindenképpen a bizalmatlan-
ság, az emberek nem hisznek ab-
ban, amit a hatóságok mondanak, 
ahogy a közvetlen környezetükben 
lévő józanabb hangoknak sem. In-
kább egy csordaszellem működik, 
azt mondják, hogy úgyis azt csiná-
lunk, amit akarunk, és elhiszik a 
rengeteg téves információt. Ismét 
arra buzdítok mindenkit, hogy 
hallgasson a szakemberekre, és ol-
tassa be magát, mert ettől függ az 
őszi hullám alakulása” – ajánlotta 
Fejér Szilárd.

A z eseményt beharangozó sajtó-
tájékoztatón Korodi Attila vá-

rosvezető elmondta, Csíkszeredában 
a minőségi zenének helye és igénye 
van. „A Mini Jazzfesztivál Egyesüle-
tet idén erős önkormányzati rásegí-
téssel támogattuk azért, hogy szintet 
léphessen az esemény és a város kul-
turális életét méltóképp meghatároz-
hassa az elkövetkező években” – fo-
galmazott az elöljáró. Szilágyi Nóra 

főszervező tudatta, a korábban meg-
szokott háromnapos rendezvényt 
idén négynaposra bővítették, sőt a 
nulladik napon ingyenes koncerttel 
hangolódhatnak rá az érdeklődők 
az eseményre. Sógor Enikő alpolgár-
mester a rendezvény kapcsán úgy 
fogalmazott, a kultúra és a művészet 
mindig tükröt tart a léleknek, amely 
által sokkal többet ad a jazzfesztivál 
pusztán a zenei élménynél.

Világsztárok és helybéliek

Hargita Megye Tanácsa mellett a 
szervezésbe idéntől bevonták a Har-
gita Megyei Kulturális Központot is. 
„Az utóbbi hetekben megpezsdült 
a kulturális élet a régióban, ami 
igazán ránk fért már” – értékelt 
Ferencz Angéla, a központ veze-
tője. Rámutatott, a kortárs zené-
ben a dzsessz műfajnak van olyan 
dinamikája, mint a középkorban 
játszott la foliának, amely őrületet 
jelent. Mint jelezte, az esemény ál-
tal a tehetséges hazai zenészek is 
meg tudják mutatni képességeiket. 
A fesztivál nulladik napján a Csíki 
Játékszín lépcsőin a helyi vonatko-
zású Kvab zenekar fog zenélni. A 

további fellépők között a kubai vi-
lágsztár, Roberto Fonseca triója és a 
keleties hangzású zenét játszó Dha-
fer Youssef is szerepel, akiknek eu-
rópai turnéjuk egyik állomása lesz 
Csíkszereda. Magyarországról töb-
bek között Hajdu Klára és a Nagy Já-
nos Trió lép fel, az országból pedig 
marosvásárhelyi és bukaresti zene-
karok lesznek hallhatók. A központi 
parkban gyerekprogramokra is sor 
kerül szombaton és vasárnap.

Tudnivalók

Elhangzott az is, hogy oltási iga-
zolvánnyal vagy negatív koronaví-
rusteszt felmutatásával lehet részt 
venni a Mikó-várban tartandó kon-

certeken, de a helyszínen ingyenes 
antigén gyorsteszt elvégzésére is 
lesz lehetőség. A naponta rendel-
kezésre álló jegyek számát 300-ban 
határozták meg. Csütörtökre 100, 
péntekre 150 lejért, míg 
szombaton és vasárnap 50 
lejért válthatók napijegyek, 
a fesztivál teljes időtarta-
mára pedig 300 lejbe kerül 
a bérlet. Jegyvásárlásra a 
www.bilete.ro oldalon van 
lehetőség. Minden este a koncertek 
után örömzene, vagyis jam session 
lesz a Mikó-várban, amelyre ingye-
nes lesz a belépés. A részletes prog-
ram a www.jazzfestival.ro oldalon 
érhető el.

Korpos Attila

Tizenegyedik kiadására készül a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál
• Alighogy véget ér a régizene, jövő héten egy másik 
zeneműfaj színtere lesz a csíkszeredai Mikó-vár és 
a központi park. Július 22–25. között rendezik meg a 
korábbi Mini Jazzfesztivál nevet mostanra már jócskán 
kinövő kulturális programsorozatot.

Lerövidült 
a nyitvatartás
A Hargita Megyei Népegész-
ségügyi Igazgatóság átirata 
értelmében átmenetileg 
Gyergyószentmiklóson is 
csökkentik az oltóközpont 
kapacitását, vagyis a három 
helyett egy ütemben oltanak 
július 15-étől. Ez azt jelenti, 
hogy a munkaprogram lerövi-
dült, meghatározatlan ideig 
reggel 8 és déli 12 óra között 
várják az oltakozókat. To-
vábbra is működik azonban a 
mobil oltócsapat, amely igény 
esetén kiszáll a Gyergyó tér-
ségi településekre, és beadja 
a koronavírus elleni vakci-
nát. További információkért és 
feliratkozás céljával is lehet 
hívni a gyergyószentmiklósi 
oltóközpontot a 0730-710094-
es telefonszámon. (Barabás 
Orsolya)

Bezárt az egyik 
oltóközpont
Mivel az elmúlt időszak-
ban jelentősen csökkent az 
oltásra jelentkezők száma, 
ideiglenesen felfüggesztették 
Székelyudvarhelyen a városi 
mozi épületében, a II. Rákó-
czi Ferenc utca 5. szám alatt 
működő oltóközpont tevékeny-
ségét. Minden olyan személy, 
aki a következő időszakban 
kívánja igényelni a koronavírus 
elleni védőoltás valamelyikét, 
Székelyudvarhelyen csak a 
bethlenfalvi kultúrotthonban, a 
Bethlenfalvi út 170. szám alatti 
oltóközpontban (tel. 0733-
313009, 0733-313010) teheti 
ezt meg. A népegészségügyi 
igazgatóság továbbá csökken-
tette a bethlenfalvi oltóköz-
pont nyitvatartási programját 
is. Eszerint a 2-es oltóközpont 
naponta – hétvégén is – 9 és 17 
óra között tart nyitva. Noha az 
országos platformon a mozinál 
lévő oltóközpont még július 23-
áig szerepelni fog a listában, 
a bethlenfalvi központhoz kell 
feliratkozni, mivel csak ott 
kaphatják meg az oltást.

• RÖVIDEN 

• A delta variáns gyors terjedésének következtében 
egyre több új koronavírusos esetet azonosítanak vi-
lágszerte, és előbb-utóbb Romániát is utoléri a jelen-
ség. Az alacsony átoltottság miatt a negyedik hullám 
kimondottan súlyos lehet az országban.




