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Iskolakezdés oltáskampánnyal
Hétfőtől kezdődik a tanintézetekben a koronavírus elleni immunizálás

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S zeptember 13-án kezdődik 
és november 15-éig tart majd 
a koronavírus elleni oltás-

kampány az iskolákban – jelen-
tette be minap Valeriu Gheorghiță 
orvos-ezredes. Az oltáskampányt 
koordináló bizottság (CNCAV) elnö-
ke ugyanakkor arra is kitért, hogy 
a felsőoktatási intézményekben ok-
tóber elsején kezdődik és december 
elsejéig tart a hallgatók immunizá-
lását célzó kampány.

A 12 évesnél idősebb, de 18. élet-
évüket még be nem töltött diákok 

szülői beleegyezéssel kap-
hatják meg a Pfi zer vagy a 
Moderna védőoltását – ez a 
két vakcina már megkapta 
erre a korosztályra az Eu-
rópai Gyógyszerügynökség 
jóváhagyását. Az oltásra je-
lentkező diákokat az iskola-

orvosi rendelőben oltják be, 
amennyiben a tanintézetben van 
az immunizálás lebonyolítására 
alkalmas iskolaorvosi rendelő. Ki 
is alakíthatnak ilyen helyiségeket 
a tanintézetekben, illetve meglé-
vő oltásközpontokhoz rendelhetik 
hozzá az iskolákat, a harmadik 
lehetőség pedig az, hogy a megyei 
népegészségügyi igazgatóság mo-
bil oltócsoportja immunizálja az 
oltásra jelentkezőket. Ezeket az 
eseményeket az előzetes igénylések 
alapján szervezik meg, a szükséges 
oltóanyag-mennyiséget is ennek 
alapján biztosítják, de regisztrá-

cióra nem lesz szükség. Az oltásra 
jelentkező diákok szüleinek mind-
össze egy kérdőívet (Chestionar 
triaj vaccinare minori) és a szülői 
beleegyezést igazoló formanyom-
tatványt (Formular de exprimare a 
acordului informat pentru minori) 
kell kitölteniük gyerekük beoltása 
előtt, mindkettő letölthető az oltás-
koordinációs bizottság honlapjáról 
(www.vaccinare-covid.gov.ro/for-
mulare-si-chestionare).

Van kapacitás 
a megszervezésére

Hargita megyében 12 iskolaorvos 
dolgozik, de ők több iskolában is 
tevékenykednek, ugyanis iskola-
orvosi rendelő, illetve iskolai asz-
szisztens is több van, mint orvos. 
Vannak ugyanakkor olyan telepü-
lések, ahol a háziorvos kötött szer-
ződést ezeknek a feladatoknak az 
ellátására a polgármesteri hivatal-

lal, ott tehát a háziorvos fogja be-
oltani az immunizálásra jelentkező 
diákokat – mondta el lapunknak 
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetője. 
Ahol nincs ilyen jellegű lefedett-
ség, ott vagy megegyezést köt a 
háziorvossal az önkormányzat erre 
a munkára, vagy igénylik az egész-
ségügyi igazgatóságtól a mobil ol-
tócsoportokkal történő immunizá-
lást – fűzte hozzá. „Ez nem jelent 
problémát, csak legyen rá igény. 
Van kapacitás a megszervezésére. 
A szülőknek nem kell aggódniuk, 
hogy a gyerekkel messze kellene 
utazniuk” – mondta, kitérve arra 
is, hogy az oltóközpont-hálóza-
tot is úgy próbálták kialakítani, 
hogy lehetőleg a megye minden 
szegletében legyen hozzáférése a 
lakosságnak az oltáshoz. Tar Gyön-

gyi a nyári tapasztalataik alapján 
az iskolai oltások tekintetében is 
inkább attól tart, hogy nem lesz 
túl nagy igény az immunizálásra. 
Éppen ezért ő és kollégái szívesen 
vállalják azt is, hogy meghívásra 
elmennek és tájékoztatják a szü-
lőket, válaszolnak a kérdéseik-
re – mint mondta, voltak is már 
ilyen szülői értekezleten. Az oltási 
igényeket az iskolákban fogják 
felmérni, ennek alapján szervezi 
meg az iskolai immunizálásokat a 
közegészségügyi igazgatóság. Ott, 
ahol mobil oltócsoportok fogják ezt 
elvégezni, az erre kijelölt dátumról 
előzetesen értesíteni fogja a szülő-
ket az adott tanintézet vezetősége.

A tanévkezdés napján elkezdődik 
az iskolai oltáskampány is. Két 
hónapig tart majd az immunizálás 
a tanintézetekben

▾  FORRÁS: MTI

B A L O G H  L E V E N T E

Tovább mélyítette az egy hete 
kirobbant politikai válságot a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség 
– Szabadság, Egyenlőség és Szo-
lidaritás Pártja alkotta szövetség 
(USR-PLUS): az alakulat miniszterei 
tegnap benyújtották lemondásukat, 
hogy ezzel kényszerítsék Florin Cîţu 

liberális miniszterelnök leváltásá-
ra a koalíció legnagyobb pártját, a 
Nemzeti Liberális Pártot (PNL). A 
tárcavezetők távozását még hétfőn 
este jelentette be Dan Barna minisz-
terelnök-helyettes, az USR-PLUS 
társelnöke. Az USR-PLUS-nak mi-
niszterelnök-helyettese és hat mi-
nisztere volt a tavaly decemberben 
– a PNL és az RMDSZ részvételével 
– alakult Cîţu-kabinetben. Az USR-
PLUS az általa együttműködés-kép-

telennek nevezett Florin Cîţut 
hibáztatja a koalíció „felrobbantá-
sáért”, és kifejezte készségét a ko-
alíciós kormányzás folytatására, de 
Cîţu nélkül. A távozott miniszterek 
helyét egyelőre más kormánytagok 
veszik át ügyvivőként.

Az USR-PLUS azt követően szánta 
el magát a kormányból történő kilé-
pésre, hogy a nagy pártok – a PNL és 
a legnagyobb frakcióval rendelkező 
ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) – a házbizottsági ülés követke-
zetes bojkottálásával hátráltatták az 
USR-PLUS és a szélsőséges Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) pén-
teken beterjesztett bizalmatlansági 
indítványának napirendre tűzését a 
parlamentben.

Orban is segítene 
a kormány megbuktatásában

Eközben a PSD és a PNL több hon-
atyájának bojkottja miatt a házbi-
zottságok tegnapi együttes ülése is 
határozatképtelen volt. Ludovic Or-
ban, a képviselőház és a PNL elnö-
ke – aki szintén konfliktusban áll 
Cîţuval, mivel ő a legfőbb riválisa 
a pártelnöki tisztségért zajló küz-
delemben – pártfogásába vette az 
USR-PLUS és az AUR által benyúj-
tott bizalmatlansági indítványt, és 
egy 2010-es alkotmánybírósági íté-
letre hivatkozva, melynek értelmé-
ben a bizalmatlansági indítvány 
parlamenti vitájának és szavazásra 
bocsátásának akadályozása sérti 

az alkotmányosság és a jogálla-
miság alapelveit, közölte, hogy 
igyekszik elhárítani a házbizottsá-
gi bojkott jelentette akadályokat. 
Ezért közölte: ő maga fogja saját 
hatáskörben tájékoztatni a 
kormányt az indítvány be-
nyújtásának tényéről, ami 
szintén az alkotmányos 
eljárás része. Ez tegnap 
meg is történt. Mindazon-
által kérdéses, hogyan vi-
heti keresztül a házelnök 
az indítvány parlament 
elé juttatását, a törvényho-
zás napirendjére ugyanis elvileg 
csak akkor kerülhet fel a bizalmat-
lansági indítvány vitája, ha a ház-
bizottságok azt megszavazzák.

Tovább mélyült a politikai válság: otthagyta a kormányt az USR-PLUS
• Távolinak látszik a bukaresti politikai válság meg-
oldása: mivel Florin Cîţu miniszterelnök az USR-PLUS 
követelése ellenére továbbra sem hajlandó lemondani, 
a párt miniszterei tegnap benyújtották lemondásukat.

• Hétfőn, az új tanév rajtjával egy időben elkezdődik a koronavírus elleni oltás-
kampány is az iskolákban – a 12 évesnél idősebb diákokat szülői beleegyezéssel 
Pfizer vagy Moderna vakcinákkal immunizálják majd. Az előzetes szülői igénylések 
alapján szervezik meg a helyszíni oltásokat, de regisztrációra nem lesz szükség. 
Hargita megyében van kapacitás az immunizálás megszervezésére, nem kell attól 
tartaniuk a szülőknek, hogy messze kell ezért utazniuk a gyerekükkel – mondta el 
lapunknak a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.




