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Oltásösztönző intézkedések
Lakhelyen történő immunizálás, ételjegyek és vakcinalottó

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Péntektől alkalmazzák azt a 
múlt szerdai kormányülésen 
elfogadott rendeletet, amely le-

hetővé teszi, hogy a háziorvosok lak-
helyükön oltsák be az oltást igénylő 
személyeket. A kabinet a teljes im-
munizálásért 60 lejes szolgáltatási 
díjat hagyott jóvá, ezt az egészség-
biztosítási pénztártól kapják meg az 
intézménnyel szerződéses viszony-
ban álló háziorvosok. A járóbeteg 
szakrendelőkben dolgozó orvosok is 
lehetőséget kaptak az immunizálás-
ra, ők ezért 40 lejes szolgáltatási díjat 
kapnak. A háziorvosi rendelőkben 
történő immunizálást már korábban 
jóváhagyták, ezzel a lehetőséggel to-
vábbra is élhetnek az oltást igénylők.

Mostantól pénzt kapnak érte

A háziorvosoknak már eddig is lehe-
tőségük volt otthonukban beoltani 
az oltást igénylőket, főként a moz-
gáskorlátozott időseket és betegeket, 
annyi változott most, hogy ezért 
pénzt is fognak kapni. Ez a szolgál-
tatás nem kötelező számukra, de ha 
vállalják, a pácienseik érdekében 
teszik, és ehhez jelent ösztönzést 
a most jóváhagyott javadalmazás 
– mondta Tar Gyöngyi. A Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság vezetője ugyanakkor elmondta, 
mindeddig az igazgatóság mobil ol-
tócsoportjai oltották be azokat, akik 
nem tudtak eljutni az oltóközpontok-
ba, és ezt továbbra is megtehetik, de 
szeretné, ha a lakhelyi immunizá-
lásokat átvállalnák a háziorvosok, 
hogy megoszoljon a feladat, és a 
népegészségügyi igazgatóság mun-
katársai a csoportos oltásokat tudják 
elvégezni intézményekben, gazda-
sági egységekben, illetve majd az is-
kolákban. Azok a mozgáskorlátozott 

oltásigénylők, akiknek a háziorvosa 
nem vállalja a lakhelyen történő im-
munizálást, 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 elfogadott 
sürgősségi kormányrendelet megje-

lenik a Hivatalos Közlönyben, az ol-
tást igénylők 100 lejes étkezési utal-
ványt kapnak, miután megkapták 
az oltást – mindkét adagot (az egy-
adagos John son&Johnson vakcina 
esetében már az első után). Étkezési 
utalványt a korábban beoltottak nem 
kapnak, csak azok, akik a rendelet 
érvénybe lépése után jelentkeznek 
az immunizálásra. A kormány azon-
ban vakcinalottó bevezetéséről is 
döntött, amelyen minden beoltott 

részt vehet, függetlenül attól, hogy 
mikor kapta meg a védőoltást. Ezen 
pénznyereményeket kapnak majd a 
szerencsések, az első sorsolásra ok-
tóberben kerül majd sor. A gazdasági 
minisztérium a 2021-es évet illetően e 

célra 15 millió lejes pénzalap elkülö-
nítésére tett javaslatot.

Tar Gyöngyi szomorú

Az intézkedések hatékonyságára 
vonatkozó kérdésünkre Tar Gyön-
gyi elmondta, nem tudja megítélni, 
hogy az ételjegyek és pénznyeremé-
nyek ösztönözni fogják-e a lakosság 
beoltatlan részét az oltás felvételére, 
de két ok miatt is szomorúnak tartja, 
hogy ilyen eszközökhöz kell folya-
modni. Egyrészt azért, mert akik 

majd ennek hatására oltatják be ma-
gukat, nem az egészségük védelme 
érdekében, hanem az utalvány mi-
att, illetve a nyeremény reményében 
teszik azt, ami egyértelműen arra 

utal, hogy nálunk nagyon alacsony 
az egészségértés szintje (az, hogy az 
emberek milyen szinten képesek az 
egészségükkel kapcsolatos informá-
ciókhoz hozzájutni, azokat megérte-
ni és alkalmazni). Másrészt azért is 
szomorú, mert „rávilágít a gazdasá-
gi fejlettségi szintre is: ha valaki ed-
dig nem oltatta be magát, mert nem 
érezte fontosnak, de egy ételjegyért 
megteszi, az azt jelenti, hogy na-
gyon kell neki az az ételjegy” – vé-
lekedett a megyei népegészségügyi 
igazgatóság vezetője.

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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Románia

• A háziorvosok lakhelyükön is beolthatják az oltást igénylő személyeket, ugyan-
akkor a járóbeteg szakrendelőkben dolgozó orvosok is immunizálhatják az oltást 
igénylőket. A mozgáskorlátozott idősek és betegek otthonukban történő beoltását 
mindeddig a népegészségügyi igazgatóság mobil oltócsoportjai végezték el, és ez 
a jogosultságuk megmarad. Az oltást igénylők egy új rendelet értelmében 100 lejes 
ételjegyre is számíthatnak, továbbá októbertől a vakcinalottón pénznyeremények-
ben is részesülhetnek. Tar Gyöngyi szerint több ok miatt is szomorú, hogy ilyen 
eszközökre van szükség az immunizálás ösztönzésére.

„Fűrészel” felfelé a fertőzöttségi mutató

A napi 2–3 új esetszámot listázó fertőzöttségi mutató jelentősen meg-
ugrott kedden Hargita megyében: a zömében hétfőn igazolt új fertő-
zéseket listázó országos jelentés keddi kiadása 12 új Hargita megyei 
esetről számolt be. Az erre vonatkozó kérdésünkre Tar Gyöngyi egy jár-
ványtani szakzsargonnal élve elmondta, egyértelműen „fűrészel felfelé” 
a fertőzöttségi mutató Hargita megyében. A járványban – és általában 
a morbiditási statisztikákban is – a növekedés, illetve csökkenés nem 
egy lineáris, egyenes vonal, hanem fűrészfogszerű mintázatot mutat az 
evolúció, és ez látható Hargita megye esetében is. „Egyértelműen felfe-
lé tartunk, de egy teljesen normális, fűrészfogszerű görbével” – vázolta 
a helyzetet, kérdésünkre arra is kitérve, hogy az említett 12 új eset nem 
egy gócpontból került ki, hanem elszórt fertőzések.

Már az 1400-at is meghaladta az új fertőzöttek száma

Folyamatosan nő a 24 óra alatt koronavírus-fertőzés-
sel diagnosztizáltak száma: a tegnapi adatok szerint 
42 847 tesztből 1443 lett pozitív, ami 3,36 százalékos 

arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 100 208, 

míg a gyógyultaké 833 fővel 1 055 892-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 21-en hunytak el, közülük húszan 
krónikus betegek voltak. Az elhalálozások száma 
ezzel 34 591-re nőtt. A kórházakban 2455 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 293-at intenzív osztályon. Eközben 
kiderült, hogy újabb, jelentős mennyiségű koronavírus 

elleni oltóanyagon ad túl Románia: ezúttal Dél-Korea 
vásárol meg másfél millió adagnyi vakcinát a Románia 
által felhalmozott készletekből. A tranzakciót a szöuli 
egészségügyi minisztérium jelentette be tegnap. A 
kelet-ázsiai ország a Pfizer és a Moderna által gyártott 
oltóanyagokat vásárolja meg Romániától. Bukarest 
korábban egymillió Pfizer-vakcinát adott el Dániának, 
emellett mintegy 550 000 adag AstraZeneca vakcinát 

adományozott el, nagy részét Moldovának, de Ukrajná-
ba és Szerbiába is jutott a szállítmányból.




