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Több szempontból is szomorú, 
hogy az immunizálás ösztön-
zéséhez olyan juttatásokra 
van szükség, mint a lakhelyen 
történő oltás, az ételjegyek 
vagy a vakcinalottó – értékelte 
megkeresésünkre Tar Gyöngyi, 
a Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője. Úgy 
vélekedett, sokan nem képesek 
megfelelőképpen érteni és alkal-
mazni az egészséggel kapcsola-
tos információkat.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

B ár lakhelyen történő immu-
nizálással, ételjegyekkel és 
vakcinalottóval is serkentenék 

az oltakozási kedvet, azt nem tud-
ni, hogy az eff ajta kedvezmények, 
nyeremények valóban sarkallni fog-
ják-e a lakosság beoltatlan részét 
a vakcinák felvételére – mondta el 
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Nép-
egészségügyi Igazgatóság vezetője. 
Mint fogalmazott, szomorúnak tart-
ja, hogy ilyen eszközökhöz kell fo-
lyamodni: egyrészt azért, mert akik 
majd ennek hatására oltatják be 
magukat, nem az egészségük védel-
me érdekében, hanem a nyeremény 
reményében teszik. „Ez egyértelmű-
en arra utal, hogy nálunk nagyon 
alacsony az egészségértés szintje, 
az, hogy az emberek milyen szinten 
képesek az egészségükkel kapcsola-
tos információkhoz hozzájutni, azo-
kat megérteni és alkalmazni. Más-
részt azért is szomorú, mert rávilágít 
a gazdasági fejlettségi szintre is: ha 
valaki eddig nem oltatta be magát, 
mert nem érezte fontosnak, de egy 
ételjegyért megteszi, az azt jelenti, 
hogy nagyon kell neki ez a juttatás” 
– vélekedett a megyei népegészség-
ügyi igazgatóság vezetője.

Októbertől 
pénznyeremény is járna
A háziorvosok lakhelyükön is be-
olthatják az oltást igénylő személye-
ket, ugyanakkor a járóbeteg-szak-
rendelőkben dolgozó orvosok is 

immunizálhatják az oltást igénylő-
ket. A mozgáskorlátozott idősek és 
betegek otthonukban történő beol-
tását mindeddig a népegészségügyi 
igazgatóság mobil oltócsoportjai 
végezték el, és ez a jogosultságuk 
megmarad. A vakcinát igénylők 
egy új rendelet értelmében 100 lejes 
ételjegyre is számíthatnak, továbbá 
októbertől a vakcinalottón pénz-
nyereményekben is részesülhetnek. 
Péntektől alkalmazzák azt a múlt 
szerdai kormányülésen elfogadott 
rendeletet, amely lehetővé teszi, 
hogy a háziorvosok lakhelyükön olt-
sák be az oltást igénylő személyeket. 
A kabinet a teljes immunizálásért 60 
lejes szolgáltatási díjat hagyott jóvá, 
ezt az egészségbiztosítási pénztártól 
kapják meg az intézménnyel szerző-
déses viszonyban álló háziorvosok. 
A járóbeteg-szakrendelőkben dol-
gozó orvosok is lehetőséget kaptak 
az immunizálásra, ők ezért 40 lejes 
szolgáltatási díjat kapnak. A házior-

vosi rendelőkben történő oltást már 
korábban jóváhagyták, ezzel a lehe-
tőséggel továbbra is élhet bárki.

Az orvosok pénzt kapnak 
az oltásért
A háziorvosoknak már eddig is 
lehetőségük volt arra, hogy ott-
honukban immunizálják az oltást 
igénylőket, főként a mozgáskorlá-
tozott időseket és betegeket, annyi 
változott most, hogy ezért pénzt is 
fognak kapni. Ez a szolgáltatás nem 
kötelező számukra, de ha vállalják, 
a pácienseik érdekében teszik, és 
ehhez jelent ösztönzést a most jó-
váhagyott javadalmazás – mondta 
Tar Gyöngyi. Kifejtette, minded-
dig az igazgatóság mobil oltócso-
portjai immunizálták azokat, akik 
nem tudtak eljutni a központokba, 
és ezt továbbra is megtehetik, de 
szeretné, ha a lakhelyi immunizá-
lásokat átvállalnák a háziorvosok. 
Így megoszlana a feladat, és a nép-

LAKHELYEN TÖRTÉNŐ IMMUNIZÁLÁSSAL, ÉTELJEGYEKKEL ÉS VAKCINALOTTÓVAL NÖVELNÉK AZ ÁTOLTOTTSÁGOT A HATÓSÁGOK 

Alacsony szintű a lakosság „egészségértése”

Az átoltottság országosan nem sokkal haladja meg a 26 százalékot. 
Ételjegyeket és pénznyereményeket is bevet az arány növelése érdekében a kormány
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egészségügyi igazgatóság mun-
katársai a csoportos oltásokat el 
tudnák végezni intézményekben, 
gazdasági egységekben, illet-
ve majd az iskolákban. Azok a 
mozgáskorlátozott oltásigénylők, 
akiknek a háziorvosa nem vállal-
ja a lakhelyen történő immunizá-
lást, beoltathatják magukat más 
háziorvossal is.

Ételjegyek és vakcinalottó
Az átoltottság növelése érdekében 
a kormány a lakosság esetében is 
elfogadott egy ösztönző jellegű in-
tézkedést. Amint a hétfőn elfoga-
dott sürgősségi kormányrendelet 
megjelenik a Hivatalos Közlöny-
ben, az oltást igénylők 100 lejes 
étkezési utalványt kapnak, miu-
tán megkapták az oltást – mind-
két adagot. Étkezési utalványt a 
korábban beoltottak nem kapnak, 
csak azok, akik a rendelet érvény-
be lépése után jelentkeznek az 
immunizálásra. A kormány azon-
ban vakcinalottó bevezetéséről is 
döntött, amelyen minden beol-
tott részt vehet, függetlenül attól, 
hogy mikor kapta meg a védőol-
tást. Ezen pénznyereményeket 
kapnak majd a szerencsések, az 
első sorsolásra októberben kerül 
majd sor. A gazdasági minisztéri-
um a 2021-es évet illetően e célra 
15 millió lejes pénzalap elkülöní-
tésére tett javaslatot.

„Fűrészel” felfelé 
a fertőzöttségi mutató
A napi 2–3 új esetszámot listázó 
fertőzöttségi mutató jelentősen 
megugrott Hargita megyében is. 
Az erre vonatkozó kérdésünk-
re Tar Gyöngyi egy járványtani 
szakzsargonnal élve elmondta, 
egyértelműen „fűrészel felfelé” a 
fertőzöttségi mutató. A járvány-
ban – és általában a morbiditási 
statisztikákban is – a növekedés, 
illetve csökkenés nem egy lineá-
ris, egyenes vonal, hanem fűrész-
fogszerű mintázatot mutat az evo-
lúció, és ez látható Hargita megye 
esetében is. „Egyértelműen felfelé 
tartunk, de egy teljesen normális, 
fűrészfogszerű görbével” – vázolta 
a helyzetet a szakember.

 » A háziorvosi 
rendelőkben 
történő oltást 
már korábban jó-
váhagyták, ezzel 
a lehetőséggel 
továbbra is élhet 
bárki.

 » BÍRÓ BLANKA

Szeptember közepén kezdődnek 
az Állomás negyedi tó és környé-

kének átalakítási és helyreállítási 
munkálatai: sétányokat, sportpályá-
kat, parkolóhelyeket alakítanak ki, 
ingyenes wifi t tesznek elérhetővé, 
és csónakázni is lehet majd a ta-
von – tájékoztat a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat. A tó és környéke ren-
dezését június közepén kezdték el a 
régészeti feltárási munkálatokkal, 
amely az építési engedély kibocsá-
tásának feltétele volt. Ezt a feltételt 
a Székely Nemzeti Múzeum szakem-
berei a határidő előtt teljesítették. A 
feltárással egy időben lezajlott a 

közbeszerzési eljárás a kivitelező ki-
választására, a kivitelezést helyi vál-
lalkozások végezhetik. 

A Kulturális Minisztérium feltétel-
ként szabta meg, hogy a munkála-
tok továbbra is régészeti felügyelet 
mellett történjenek, így amint meg-
kötik az erre vonatkozó szerződést, 
kezdődhetnek a munkálatok. Első 
lépésként területrendezés történik, 
megerősítik és szigetelni fogják a tó 
medrét, a vízveszteség pótlására szi-
vattyúkat használnak, így a víz alkal-
mas lesz a csónakázásra.

A tervek szerint a tó és környéke 
helyreállításával közel háromhek-
tárnyi zöldövezetet alakítanak ki, 
sétányokat, kávézót és illemhelyet 

építenek, de lesz egy tartánbe-
vonatú futópálya, kosárlabda- és 
futballpálya is. Parkolóhelyeket 
létesítenek, köztéri vezeték nélküli 
internethálózatot tesznek elérhető-
vé, a kialakított park fotovoltaikus 
panelekkel és LED-technológiával 
lesz megvilágítva, és biztonsági ka-
merákkal látják el. A közel 18 millió 
lejes beruházásnak a tervek szerint 
2023 decemberéig kell megvalósul-
nia. Az Állomás negyedi tavon év-
tizedekkel ezelőtt csónakázni, télen 
korcsolyázni lehetett, ám a kommu-
nizmus idején kialakított mestersé-
ges tó fenntartása túl költségesnek 
bizonyult, mert a folyamatosan el-
szivárgó víz helyére a természetes 

forrás hiányában pumpákkal kellett 
vizet szivattyúzni. A szocializmus-
ban nem törődtek az elektromos 
áram árával, ám ez a kiadás nagyon 
megterhelte a tó fenntartását. A tó 
közepén levő sziget, és a rajta levő, 
már évek óta bezárt vendéglő ma-
gántulajdonban van, ezt az önkor-
mányzat nem tudta megvenni.

Négy évvel ezelőtt annyira meg-
csappant a vízszint, hogy tömegesen 
pusztultak el a halak, akkor a tavat 
végleg lecsapolták, a haltetemeket 
eltakarították. Az önkormányzat 
2018-ban pályázatot hirdetett egy 
szabadidős övezet tervére, majd pá-
lyáztak a megvalósításra, a fi nanszí-
rozási szerződést tavaly írták alá.

Újjávarázsolják a szentgyörgyi Állomás negyedi tavat és környékét

 » A szocializ-
musban nem 
törődtek az 
elektromos áram 
árával, ám ez a 
kiadás nagyon 
megterhelte a tó 
fenntartását. 




