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A FELNŐTTEK FELE NINCS BEOLTVA KORONAVÍRUS ELLEN AZ ORSZÁGOS FELMÉRÉS SZERINT

VEZÉRCIKK

Ellenzik a vakcinát a szülők

» HAJNAL CSILLA
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Romániai Felmérési és Stratégiai Intézet (IRES) arra kereste a
választ, hogy milyen a beoltott
és beoltatlan szülők aránya, illetve rákérdeztek az okokra is, hogy miért nem
éltek a koronavírus elleni oltás lehetőségével azok, akik eddig nem igényelték a vakcinát. A szeptember második
felében végzett közvélemény-kutatás
szerint a megkérdezett szülők több

mint fele (54 százalékuk) nem oltatta
be magát. A legtöbb beoltatlan szülő,
azaz 32 százalékuk a „vakcinába vetett
bizalom hiányát” és „a vakcina káros
hatásaitól való félelmet” említette,
illetve 12 százalékuk a „halálfélelem-
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A legtöbben (25 százalékuk) azt vallják, csak
akkor oltatnák be magukat,
ha rákényszerítenék őket,
11 százalékukat meggyőzné, ha több szabadságot
kapnának.
mel” indokolta, miért nem élt az oltás
lehetőségével. További 12 százalékuk
szerint „nincs vírus”, vagy úgy gondolja, hogy „a világjárvány összeesküvés”, 6 százalékuk pedig orvosi ellenjavallat miatt nem oltatta be magát.
A beoltatlan szülők több mint háromnegyede (77 százalékuk) azt állítja,
hogy senki és semmi nem tudná rávenni, hogy felvegye a vakcinát. 11 százalékuk viszont elismeri, hogy lehetnek

olyan tényezők, amelyek hatására az
oltás mellett döntene. A legtöbben (25
százalékuk) azt vallják, csak akkor oltatnák be magukat, ha rákényszerítenék őket, 11 százalékukat meggyőzné,
ha több szabadságot kapnának, 9 százalékuk csak akkor élne a koronavírus
elleni vakcinával, ha biztos lenne abban, hogy az biztonságos és hatékony,
9 százalékuk akkor változtatna álláspontján, ha több információt kapna
a vakcináról – derül ki a felmérésből.
A beoltatlan szülők 8 százaléka azt
mondja, hogy esetleg akkor adatná be
az oltást, ha valaki meggyőzné őket. A
legtöbbjüket a háziorvosuk vagy szakorvosok győzhetnék meg leginkább a
védőoltásról (45 százalékukat), de a
családtagok (17 százalékuk), a munkaadók (9 százalékuk), a papok (5 százalékuk), végül a barátok (4 százalékuk)
véleménye is meghatározó lenne. Az
országos felmérést szeptember 16–29.
között végezték telefonon, egyszerű
véletlen mintavétellel a romániai, nem
intézményesített felnőtt lakosság 1032
főből álló csoportján, a hibahatár 3,1
százalék.

A legtöbb szülőt az orvosok győzhetnék meg leginkább a védőoltás jelentőségéről

Ingyenbentlakás és ösztöndíj az oltakozásért
» TÓTH GÖDRI IRINGÓ
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brassói Transilvania Egyetem
(UniTBv) számos olyan intézkedés bevezetéséről döntött, melyek
által arra szeretnék ösztönözni a
diákokat, hogy oltassák be magukat – jelentette be Vasile Abrudan,
a felsőoktatási intézmény rektora.
„Szeptemberben úgy döntöttünk,
hogy azok, akik a hónap végéig beoltatják magukat, októberben ingyenes szállást kapnak. Majd a tanév
kezdete után úgy döntött az UniTBv
adminisztratív tanácsa és szenátusa,
hogy minden diák, aki október végéig felveszi az oltást, 250 lejes egyszeri
ösztöndíjban részesül. Ezt lehetővé
teszi számunkra a törvény” – jelentette be a rektor.
Szerinte jelenleg egyetlen egyetem
sem tud pontos adatokat szolgáltatni a beoltott hallgatók százalékos
arányáról, e tekintetben szükséges

lesz az együttműködés a diákszövetségekkel, hogy segítsenek a hiteles
adatok begyűjtésében. „A legtöbb
romániai egyetemen a diákok eddig csak egy hetet jártak, így még
folyamatban van, hogy a hivatalos
adatok alapján meghatározzuk ezt
az arányt. Az UniTBv kollégiumaiban lakóktól származó adatok azt
mutatják, hogy 40 százalékuk van
beoltva. Egy felmérés, amely becsléseken alapszik, azt mutatja, hogy
az oltottak aránya 30 és 80 százalék
között váltakozik a román egyetemeken” – mondta az Agerpres szerint
Abrudan. Jelezte, hogy a brassói
egészségügyi igazgatóság (DSP) vasárnapi adatai szerint 76 diákjuk és
az oktatói személyzet 9 tagja volt
koronavírussal diagnosztizált az öszszesen 20 ezer diákból és körülbelül
1350 alkalmazottból.
Azon diákok kapcsán, akik nem
akarják beoltatni magukat, a rektor
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Közvélemény-kutatás készült arról, hogy miként viszonyulnak a
12 és 18 év közötti diákok szülei a
koronavírus elleni oltáshoz. A felmérésből kiderül, a megkérdezett
szülők több mint fele (54 százalékuk) még nem oltatta be magát,
és közülük is csak 11 százalékuk
vallja azt, hogy valakinek vagy
valaminek a hatására változtatná
meg a véleményét, és élne az
oltás lehetőségével.
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hangsúlyozta: az elv, amely szerint
ezt a tanévet megszervezik, az, hogy
térjenek vissza a normális kerékvágásba. Hozzátette, romániai és európai tanulmányok is rámutattak: az
elmúlt időszak online oktatása gyenge minőségű volt. „Az ő döntésük, én
nem vagyok annak a híve, hogy kötelezzük oltásra azokat, akiknek az orvos nem javasolja ezt. Ne felejtsük el,
hogy a járvány előtt is bepótoltuk az
órákat. Nem fogunk egy egész évre
online oktatásra térni át, vagy egy,
két, három csoport nem fog egy fertőzött diák miatt áttérni. Az illető diáknak megadjuk a lehetőséget, hogy
pótolja majd az órákat” – hangsúlyozta a rektor, kiemelve, hogy a nappali tagozaton sem kötelező az órai
jelenlét. Ebben a tanévben a brassói
Transilvania Egyetemen valamennyi
tevékenység fi zikai jelenléttel zajlik
az intézmény szenátusának döntésének megfelelően.

„Ha én ördög lennék, és megbízást kapnék egy még
nagyobb ördögtől, hogy tegyem tönkre az Isten által teremtett világot, pontosan azt csinálnám, amit
most az ember: siettetnék. Gyorsítanám a fejlődést,
az élményeket, az információkat, a történéseket, az
érzelmi hatásokat, pörgetni kezdeném a világot. És
addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meghaladja az emberi agy élményfeldolgozási
képességét, emocionális teherbírását. Amíg minden tönkre nem megy.”
A fenti gondolatot Popper Péter, a 2010-ben elhunyt neves magyarországi pszichológus, klinikai
gyermek-szakpszichológus fogalmazta meg, legalább 15 éve. Akkor még csak a sok tévécsatornáról,
a valaha „csodadoboznak” nevezett masina képernyőjéről felénk ömlő információmennyiségről beszélt. Abban az időben még nem pörgette ilyen szélsebesen világunkat, érdeklődési horizontunkat, a
hozzánk érkező temérdek információt a világháló,
a sok közösségi oldal. Ma már erőteljesen dominálják mindazt, amit a világról gondolunk, és nagyban
befolyásolják igényeinket: egyre sebesebb pörgést
várunk el a bennünket körülvevő„oﬄine” világtól
is. És ha ne adj’ Isten, leállnak ideig-óráig valami
miatt a lassan mindentudóvá, mindenhatóvá váló
közösségi platformok, sokan úgy érzik, vége a világnak, megáll az élet.
Annak, hogy a közösségi hálók hosszú évek óta
bűvkörükben tartják a gyerekeket, serdülőket, ﬁatalokat, meglehetnek a pozitív hozadékai: játszva
hozzájuthatnak információkhoz és gyors szórakozáshoz, könnyebb a kapcsolatot tartaniuk kortársaikkal. Azonban nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni, hogy a nagy sodrású információáramlás okozta
felgyorsulásnak mik lehetnek a hátulütői. Egyre
gyorsabban, egyre több tartalom éri az agyunkat,
olyannyira, hogy lassan már nem emberi mértékű
ez a sodrás. A ﬁatalok meg könnyen oda juthatnak,
hogy – mivel a sebesen változó képek, videók pörgéséhez szoknak – a valódi, háromdimenziós világ
unalmasnak, lassúnak, szürkének tűnhet, csodái
pedig nem láthatóak számukra. Még fel se fedezhetik istenigazából, máris beleunnak a való világba,
mert nem tudja felvenni a versenyt a millió színnel,
képpel, állandóan lendületes mozgással előrukkoló, folyamatos változatosságot kínáló virtualitással.
Így talán már egy félórás videóhoz sincsen türelmük, vagy ahhoz, hogy ráérősen bámulják az esőt
vagy a madarak röptét, átéljék a pillanatot, megtanuljanak rácsodálkozni a világ ingyen kínálkozó,
„lassú” csodáira.
Egészen biztos, hogy a technika egyre lendületesebb ütemű fejlődése miatt évszázadok óta úgy
érzik az idősebb generációk, hogy „bezzeg a mi
időnkben” minden lassúbb volt, volt időnk önmagunkra és a világra, és jaj, mi következik most ebben a felgyorsult világban a gyerekeink életében.
De a mindenkori felnőttek felelőssége volt és ma
is az, hogy legjobb tudásuk szerint megtanítsák
az ifjakat arra, miként kezeljék, szelektálják a horizontjukba begyűrűző új dolgokat, miként használják okosan, úgy, hogy ne váljanak kárukra. És hogy
nem árt néha kritikusan viszonyulni a világ egyre
sebesebb pörgéséhez.

» RÖVIDEN
Kisbusz és személygépkocsi ütközött Aradon
Gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított
büntetőjogi eljárást az aradi rendőrség a tegnap reggeli
közúti baleset kapcsán, amelyben 23 személy érintett. Az
Arad megyei rendőrség szerint egy útkereszteződésben
egy 47 éves férfi sofőr által vezetett kisbusz ütközött
össze egy 48 éves nő által vezetett személygépkocsival.
Az ütközés nyomán a mikrobusz felborult. A személygépkocsiban ketten, a kisbuszban 21-en ültek. Öt embert
könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. Mindkét
sofőr esetében légalkoholszintet mértek, az eredmény
negatív. A Gáj városnegyedben történt balesethez nagy
erőkkel szálltak ki a hatóságok, ugyanis vörös kódú
riasztást kaptak a sok érintett utas miatt.

