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• Kevesebb mint 
ezren oltatták be ma-
gukat Hargita megye 
vidéki településein a 
hónap eleje óta zajló 
helyszíni immunizá-
lások alkalmával. A 
védőoltás iránti igény 
jellemzően épp azo-
kon a településeken a 
legkisebb, ahol amúgy 
is alacsony az átol-
tottsági arány. A köz-
ségek nagy részében 
a megyei népegész-
ségügyi igazgatóság 
vezetője által felaján-
lott tanácsadásra, tá-
jékoztató előadásokra 
sem tartanak igényt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M últ hét közepéig összesen 
716-an oltatták be magu-
kat koronavírus ellen ab-

ban a 43 Hargita megyei községben, 
ahol a mobil oltócsapatok jártak a 
hónap eleje óta. A helyszíni immu-
nizálásokat azért szervezik meg 
országszerte a prefektusi hivatalok 
a megyei népegészségügyi igazga-
tóságokkal és a helyi önkormány-
zatokkal közösen, hogy a vidéki 
lakosság helyben hozzáférjen a vé-
dőoltásokhoz. Ez azonban számos 
településen nem sokat lendített az 

átoltottsági arányon, tudtuk meg 
Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság veze-
tőjétől, aki elmondta, az oltás iránti 
igényeket tekintve nagyon vegye-
sek a tapasztalataik a vidéki telepü-
lések esetében.

Már-már kár erőltetni?

„Nem lehet kitűnőnek nevezni az 
átoltottsági arányt. Az a fájdalmas, 
hogy többnyire olyan helyeken 
nincs érdeklődés az oltás iránt, 
ahol amúgy is alacsony az átoltott-
ság. Ez már egyértelműen bizonyít-
ja, hogy nem arról van szó, hogy a 
lakosság nem ért el a legközelebbi 

oltóközpontba vagy nem jut hozzá 
az oltáshoz. Nagyon egyértelmű, 
hogy a szándék hiányzik” – vé-
lekedett Tar Gyöngyi. Elmondta 
ugyanakkor, hogy volt olyan pol-
gármester, aki megsértődött azon, 
hogy korábban a településvezetők 
felelősségét hangsúlyozta a hely-
színi immunizálás sikeressége vagy 
sikertelensége vonatkozásában, pe-
dig a pozitív példák – Csíkdánfalva, 
Csíkszentdomokos vagy Csíkmada-
ras – azt mutatják, hogy ott vala-
mit jól csináltak a polgármesterek. 
Máshol viszont előfordult, hogy ak-
kor jutott eszébe a településvezetés 
képviselőinek, hogy hozni kellene 
egy hűtőszekrényt az ideiglenes 

oltóközpontba, amikor az egész-
ségügyi személyzet megérkezett 
az oltóanyagokkal. Ebből tanulva 
azóta az immunizálást megelőzően 
a helyszínen ellenőrzik a körülmé-
nyeket. Tar Gyöngyi kitért arra is, 
hogy próbálnak alkalmazkodni a 
helyzethez, azt is felajánlották a 
településvezetőknek, hogy kérés-
re vállalják tájékoztató előadások 
megtartását az oltás iránti bizal-
matlanság eloszlatása és a hiteles 
tájékoztatás érdekében. Azonban 
két települést leszámítva nem tar-
tottak erre igényt a polgármesterek, 

még azokban a községekben sem, 
ahol az átoltottsági arány is ala-
csony és a helyszíni immunizálás 
iránt sem mutatott érdeklődést a 
lakosság.

Van, ahol egyetlen jelentkező 
sem akadt

A hónap eleje óta zajló vidéki im-
munizálás adataival kapcsolatban 
a megyei népegészségügyi igaz-
gatóság vezetője érdeklődésünkre 
még elmondta, voltak olyan tele-
pülések – például Gyergyóalfalu, 
Etéd, Gyergyótölgyes, Vasláb vagy 
Nagygalambfalva –, ahol egyetlen 
helybéli sem jelentkezett az immu-
nizálásra. A pozitív példák közé a 
korábban említett Csíkdánfalva tar-
tozik, ahol a vidéki oltáskampány 
felvezetőjeként először szervezték 
meg az immunizálást és ahol 
100-an oltatták be magukat 
egy nap alatt, vagy Csík-
szentdomokos, ahol 120-an 
igényelték az oltást, illetve 
Csíkmadaras is, ahol több 
mint 70-en jelentkeztek. 
Egyébként megyeszerte leg-
többen a Pfi zer oltóanyagá-
val oltatták be magukat, de olyan 
vidéki települések is vannak, ahol 
többen kérték a Johnson&Johnson 
védőoltását. A mobil oltócsapatok 
ma Csíkkozmáson és Máréfalván 
oltják be a helybéli jelentkezőket, 
holnap Csíkszentimrén és Székely-
varságon tartanak helyszíni immu-
nizálást, csütörtökön Kányádban, 
pénteken pedig Tusnádon és Zete-
lakán. Ezzel azonban még nem ér 
véget a vidéki oltáskampány, hiszen 
21 nap után visszatérnek a mobil ol-
tócsapatok azokra a településekre, 
ahol be kell adni a Pfi zer emlékez-
tető oltását azoknak, akik korábban 
ezt a védőoltást választották.

Jellemzően azokon a vidéki 
településeken nincs érdeklődés 
a védőoltás iránt, ahol amúgy is 
alacsony az átoltottsági arány

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A kormány által kidolgozott, négy 
lépésből álló nyitási terv utolsó 

mozzanataként hétfőtől megszűntek 
az összejövetelekre elrendelt létszám-
korlátozások a zárt helyiségekben és 
szabadtéren egyaránt. Ugyancsak 

megszűntek a résztvevők lét-
számára érvényes korláto-
zások egyes szertartásokon, 
például esküvőkön és teme-
téseken, emellett minden 
olyan létesítmény megnyit-

hat, amely a járványellenes szabályok 
miatt eddig zárva tartott. Ezek közé 
tartoznak az éjszakai szórakozóhelyek 
is, amelyek tavaly március, a korona-
vírus-járvány elhatalmasodásának 
időszakában elrendelt első országos 

zárlat óta most nyithatnak ki először. 
Megszűnt az a korlátozás is, amely-
nek alapján eddig az éttermekben 
és a pubokban csak asztali rendelés 
és felszolgálás volt lehetséges, a bár-
pultoknál nem lehetett fogyasztani. 
Hétfőtől védettségi igazolásokat sem 
kell felmutatniuk azoknak, akik e léte-
sítmények belső, zárt helyiségeibe kí-
vánnak belépni. Nem kötelező immár 
a maszkok viselése sem az üzletekben, 
a vendéglátóhelyeken, az iskolákban 
és a tömegközlekedési eszközökön.

Kormányzati útmutatások

E jogi kötelezettséget ugyanakkor 
felváltotta egy olyan kormány-

zati útmutatás, amely javasolja a 
maszkok további viselését zárt, 
zsúfolt helyeken, ahol olyanok 
kerülhetnek kapcsolatba, akik 
nem találkoznak egymással napi 
rendszerességgel. Hétfői nyilat-
kozatában a miniszterelnökség is 
hangsúlyozza, hogy az eddigi jogi 
kötelmek helyébe olyan útmutatás 
lép, amely az egyéni ítélőképesség-
re és felelősségérzetre helyezi át a 
hangsúlyt. A londoni kormányfői 
hivatal megfogalmazása szerint to-
vábbra is elvárás, hogy az emberek 
vigyázzanak magukra és másokra. 
A kormány az eredeti, június 21-ei 
időpontról halasztotta négy héttel 
későbbre, vagyis hétfőre az angli-
ai jogi korlátozások megszünteté-
sét, azzal a céllal, hogy az oltási 
kampány lépést tudjon tartani a 
fokozottan fertőzőképes, Nagy-Bri-
tanniában dominánssá vált delta 

koronavírus-variáns terjedési üte-
mével. A Downing Street hétfői is-
mertetése szerint a halasztás négy 
hete alatt csaknem 8 millió első és 
második dózist adtak be Angliában 
a koronavírus elleni vakcinákból, 
a felnőttek több mint kétharmada 
mindkét oltási adagot, a 25 évnél 
fiatalabbak csaknem 60 százaléka 
legalább az első dózist megkapta, 
és minden felnőttnek van már le-
hetősége időpontot foglalni az ol-
tás beadására.

A miniszterelnöki hivatal hang-
súlyozta: várhatóan folytatódik 
a koronavírus-fertőzéses esetek 
számának növekedése, de az oltá-
si kampány jelentősen meggyen-
gítette a kapcsolatot a fertőzések, 
valamint a kórházi kezelést igénylő 
súlyos megbetegedések kialakulása 
és a Covid-19 betegség okozta halá-
lozások között.

A Downing Street idézi az ang-
liai közegészségügyi szolgálat 
(PHE) vizsgálati adatait, amelyek 
szerint a brit oltási kampányban 
legnagyobb számban alkalmazott 
két vakcina, a Pfi zer-BioNTech és 
az Oxford-AstraZeneca két oltási 
adag beadása után 96 százalékos 
hatékonysággal akadályozza meg a 
kórházi kezelést igénylő súlyos meg-
betegedések kialakulását a delta ko-
ronavírus-változat okozta fertőzések 
esetében is.

A korlátozások felszámolásáról 
szóló brit kormányzati döntést szá-
mos orvosi szervezet erőteljesen 
bírálta az utóbbi időszakban, min-
denekelőtt azzal az érvvel, hogy 
Nagy-Britanniában emelkedik a fer-
tőződések száma, és ha ez akadály-
talanul folytatódik, az növeli az új 
koronavírus-változatok megjelené-
sének kockázatát is.

Teljesen megszűntek a jogi korlátozások Angliában
• A brit kormány terveinek megfelelően megszűnt hét-
főn a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére 
elrendelt utolsó jogi korlátozások zöme Angliában.

Egyértelmű: a szándék hiányzik
Az immunizálási adatok szerint vidéken sokan az oltástól tartanak, nem a Covidtól




