
Nyálból gyorsan 
és egyszerűen

A különböző vírusok, így a SARS-

CoV-2 koronavírus kimutatására 

a felső légutakból vett kenetmin-

ta az általánosan alkalmazott 

eljárás. A Covid-19 diagnosz-

tizálására használt PCR-teszt 

elvégzéséhez is az orrból és a 

garatból nyernek mintát, amelyet 

csak erre képzett egészség-

ügyi szakember tud levenni 

megfelelő védőfelszerelésben, 

továbbá a páciens számára kis 

kellemetlenséggel járhat. Ennél 

sokkal egyszerűbb és gyorsabb a 

nyálminta begyűjtése, amelyhez 

sem érintkezés, sem szakavatott 

mintagyűjtő személyzetet igény-

lő ún. invazív beavatkozás nem 

szükséges, így sokkal optimá-

lisabb lehet széles körű szűrő-

vizsgálatok gyors elvégzésére. 

(Forrás: Semmelweis Egyetem)
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A tiltakozók gyáva menekvése?
Akik tiltakoznak a tesztelés ellen, nem feltétlenül az orrpálcika ellen tiltakoznak

H AJ N A L C S I L L A

A z Országos Vészhelyzeti 
Bizottság (CNSU) felha-
talmazta az egészségügyi 

szaktárcát arra, hogy az Országos 
Gyógyszerügynökség által talál-
janak a követelményeknek meg-
felelő gyorsteszteket, a miniszté-
rium pedig kezdeményezze ezek 
beszerzését. Egyelőre azonban a 
népegészségügyi igazgatóságok-
nak nincsenek noninvazív tesztjei 
készleten, nincs is benne a nép-

egészségügyi intézet eljárásá-
ban mint elfogadott teszte-
lési módszer – tudtuk meg 
Tar Gyöngyitől, a Har gita 
Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetőjétől. 
Egyelőre nem is elfogadott 

módszer a nyálmintás gyor-
steszt, kizárólag a PCR vagy az an-
tigén gyorsteszteket fogadják el ott 
is, ahol követelmény a tesztelés. A 
népegészségügyi igazgatóság veze-
tője lapunk megkeresésére közölte, 
majd ha elfogadott lesz ez a fajta 
noninvazív gyorsteszt és a mód-
szertanban lesz erre vonatkozó elő-
írás, valamint lesz egy lista az elfo-
gadottak típusáról – ahogy van az 

antigén gyorstesztekről, amelyeket 
most végeznek – és szakmailag szé-
les körben elfogadottá válik, illetve 
erre megteremtik a jogi keretet is, 
akkor a népegészségügyi igazgató-
ság is használni fogja ezeket.

A tiltakozók gyáva menekvése

„Mindenkit oltásra és tesztelésre biz-
tatunk, hisz a tesztelés azt szolgálja, 
hogy minél hamarabb fel tudjuk szá-
molni a gócokat, hogy ne terjedjen 

olyan nagy sebességgel a betegség, 
hisz látjuk, hogy milyen gyorsan 
terjed” – fejtette ki Tar Gyöngyi. 
Hozzáfűzte, bár tudja, hogy a szülők 
részéről létezik egy nyomás, nincs 
meggyőződve arról, hogy jelentősen 
megnőne azoknak a szülőknek a 
száma, akik ezt a fajta tesztelést elfo-
gadják. „Azok a szülők, akik tiltakoz-
nak a tesztelés ellen, nem feltétlenül 
az orrpálcika ellen tiltakoznak, az 
csak egy kifogás, mert aki tesztelni 
vagy oltatni akar, most is megtehe-
ti. Sajnos azzal a jelenséggel állunk 
szembe, hogy sokan az önigazolást 
keresik maguknak, hogy miért nem 

oltatják be magukat és miért nem 
jelentkeznek tesztelésre, ezért szak-
mailag bárhogy érvelhetünk, ők nem 
az érvekre kíváncsiak, hanem csak a 
saját meggyőződéseiket ismételgetik. 
A tiltakozók gyáva menekvése ez, 
mert azok, akik vállalták a kockáza-
tokat, amelyektől mások félnek – az 
a húsz százalék, aki be van oltva –, 
illetve azok a szülők, akik vállalták 
a gyerekeik tesztelését, felelősen vi-
selkedtek, így sikerült sok iskolában 
a járvány terjedését ideig-óráig meg-
fékezni” – fejtette ki véleményét Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője.

SI MON V I R ÁG

A Maros Megyei Prefektusi Hiva-
tal által hétfőn közzétett adatok 

szerint az elmúlt 14 napban Maros-
vásárhelyen 516 új koronavírusos 
beteget azonosítottak, ezért a marosi 

megyeszékhelyen a fertő-
zöttségi ráta elérte a 3,51 
ezreléket. Emiatt október 
5-étől, kedd reggeltől kor-
látozások és szigorítások 
lesznek Marosvásárhelyen. 
A legfontosabb tudniva-

lók: zöld (Covid) igazolvány 
szükséges az éttermekben, kávézók-
ban vagy előadásokon és más ren-
dezvényeken. Az említett helyekre 

azok léphetnek be, akik oltással, 72 
óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy 
48 óránál nem régebbi gyorsteszttel 
rendelkeznek, illetve azok, akik az el-
múlt 180 napban átestek a fertőzésen. 
A Covid-igazolvány felmutatása nem 
vonatkozik a 12 évesnél kisebb gyer-

mekekre. Korlátozzák a résztvevők 
létszámát a mozikban, színházakban, 
előadótermekben, esküvőkön, képzé-
seken. Az éttermek, kávézók, beltéri 
uszodák, játszóházak a befogadóké-
pesség 50%-ával, a diszkók, klubok 
a kapacitás 30%-ával működhetnek, 
ugyanakkor kötelező a védőmaszk vi-
selése. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 
marosvásárhelyi városháza által fenn-
tartott uszodákban, moziban milyen 
feltételekkel fogadják a közönséget, 
követni kell a hivatalos honlapokat, 
ahol a pontosításokat közlik majd.

Korlátozások lesznek mától Marosvásárhelyen
• Kedd reggeltől korlátozások lépnek életbe Marosvá-
sárhelyen, mivel a koronavírus-fertőzöttek aránya meg-
haladta a 3 ezreléket. Maros megye jobban áll, Hargita 
és Kovászna megye pedig azon kevesek közé tartozik, 
amelyek még nem vörösödtek be.

Egyelőre csak a PCR-teszt és 

az antigén gyorsteszt az elfogadott 

koronavírus-tesztelési módszer

▾  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

Tanítási szünet
A kollektív munkaszerződésben foglaltak értelmében október 5-e a 

pedagógusoknak is munkaszüneti nap, ugyanis hivatalos szabad-

napnak számít október 5-e, az oktatás nemzetközi napja. Az óvodá-

soknak és az iskolásoknak is tanítási szünet lesz kedden. Az oktatás 

világnapját 1994 óta minden évben október 5-én ünneplik az Egyesült 

Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének 

(UNESCO) javaslatára.

Green game vetélkedő
Környezettudatos életmód gyakorlását szeretné népszerűsíte-

ni Green game elnevezésű játékával az általános iskolákban az 

Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). A vetélkedőre olyan Hargita megyei 

5–8. osztályos diákok jelentkezését várják – háromfős csapatokban 

–, akik szívesen tanulnának izgalmas, új dolgokat a környezetvé-

delem témájában, akik nem riadnak vissza az iskola utáni kreatív 

tevékenységektől és a csapatmunkától sem. A vetélkedő október 21. 

és november 12. között zajlik, a regisztrációs űrlap október 17-éig 

érhető el az UFF honlapján található linken. A résztvevők izgalmas 

feladatokra számíthatnak (egyebek mellett lesz geocaching, kü-

lönböző kihívások, fotópályázat, videókészítés stb.), ahol tudásuk 

mellett kreativitásukat és tehetségüket is megcsillogtathatják, 

sikeres szereplés esetén pedig értékes nyereményekkel gazdagod-

hatnak. A program szervezője az UFF, partnerük a Hargita Megyei 

Europe Direct Információs Központ, támogatóik Székelyudvarhely 

Polgármesteri Hivatala és Hargita Megye Tanácsa.

• R ÖV I D E N 

Hargita és Kovászna megye

Míg Marosvásárhelyen 3,51 ezrelék a fertőzöttségi mutató, Maros megyében 

elérte a 2,41-et az elmúlt 14 napban (az elmúlt 24 órában 114 új fertőzöttet 

azonosítottak).  Romániában  hétfőn már csak két megyében volt két ezrelék 

alatt a fertőzöttségi mutató, ezek voltak zöld besorolásban. Mindkettő 

székelyföldi megye: Kovászna megyében a mutató 1,79 ezreléken van,  

míg Hargita megyében 1,67-en. Kovászna megye központjában azonban, 

Sepsiszentgyörgyön a legfrissebb adatok szerint a fertőzöttségi mutató 3,5 

ezrelék, így Marosvásárhelyhez hasonlóan ott is korlátozások lesznek. 

• Az Országos Vészhelyzeti Bizottság azt javasolja, hogy az óvodások, iskolások és 
a tanintézetek személyzete rendszeresen végezzen nyálmintából vett gyorsteszteket 
a koronavírus-fertőzés kiszűrésének érdekében. Egyelőre azonban még nincsenek 
ilyen tesztek az iskolákban, sőt a népegészségügyi igazgatóságoknál sem. A Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője azonban úgy látja, nem valószínű, 
hogy jelentősen megnőne azoknak a szülőknek a száma, akik ezt elfogadják, mert 
akik tiltakoznak a tesztelés ellen, nem feltétlenül az orrpálcika ellen tiltakoznak.




