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H I R D E T É S

Ön lesz a nyertes?

Ne szalassza el a remek lehető-
séget, hiszen első sorsolásun-
kon a 43 szerencsés között az 

Ön neve is szerepelhet!  Hamarosan 
elérkezünk Előfi zetni főnyeremény!
kampányunk első sorsolásához, 
melyre október 25-én kerül sor. Köz-
jegyző jelenlétében 43 szerencsést 
húzunk ki előfi zetőink közül, akik 
megnyerik a 3 szett autógumi, a 20 da-
rab kotyogós kávéfőző vagy a 20 da-
rab felnőtt-gyermek kötényszett vala-
melyikét. Ha szeretne Ön is az esélye-
sek között lenni, nem kell mást ten-
nie, mint előfi zetni kedvenc lapjára. 

A sorsoláson való részvétel fel-
tétele, hogy előfi zessen 4 hónapra 
a Székelyhon vagy Krónika napila-

pokra, esetleg 12 hónapra a Nőileg
magazinra vagy a Heti Hirdetőre. Vá-
lassza ki az Önnek leginkább tetsző 
termékünket, hogy két sorsoláson is 
részt vehessen és garantált ajándék-
csomagban részesüljön.

Akik október 25-e után fi zetnek elő, 
már csak a decemberi sorsoláson ve-
hetnek részt, ezért érdemes időben 
cselekedni. A közelgő ünnepekre lep-
je meg saját magát vagy szeretteit egy 
újság-előfi zetéssel, és mi megajándé-
kozzuk, sőt, esélyt ad magának, hogy 
nyerhessen. Előfi zetését megteheti 
személyesen ügyfélszolgálataink va-
lamelyikén, lapkézbesítő kollégá-
inknál vagy online a www.lapok.ro
weboldalon.

A nagyszámú oltatlan miatt 
Romániában nincs ellenőrzés 
alatt a koronavírus terjedé-
se, így fennáll a veszélye, 
hogy újabb, még ellenállóbb 
mutáció alakul ki – fi gyelmez-
tetnek járványügyi szakembe-
rek. Egyelőre cáfolják, hogy 
már meg is jelent volna a 
román „fejlesztésű” vírus.

» PAP MELINDA

H a továbbra sem lehet korlá-
tozni a koronavírus romá-
niai közösségi terjedését, 

fennáll a veszély, hogy egy, a delta 
variánsnál is ellenállóbb „román 
mutáció” alakul ki – fi gyelmez-
tetnek járványügyi szakembe-
rek. Ștefan Dascălu immunoló-
gus, az Oxfordi Egyetem kutatója 
és doktorandusza arra hívta fel a 
fi gyelmet, h ogy a nagyszámú ol-
tatlan miatt Romániában nincs 
ellenőrzés alatt a koronavírus ter-
jedése, így fennáll a veszély, hogy 
újabb mutáció alakul ki, melyet a 
jelenlegi, delta variánsánál is ne-
hezebb lesz leküzdeni.

Indiai példa
A szakember úgy vélte, a Romá-
niára jellemző kontrollálatlan 
közösségi terjedés „nagyszabású 
és nagyon súlyos” problémához 
vezethet, egy új mutáció kiala-
kulásához.  Mint magyarázta, 
minden fertőző betegségnek fel 

kell vennie a versenyt az egyén 
immunrendszerével, de amikor a 
lakosság csak részben vagy elég-
telen mennyiségben van immu-
nizálva (oltás vagy a betegségen 
való átesés révén), akkor minden 
további személy megfertőződé-
se magában rejti egy új mutáció 
kialakulásának a veszélyét. Ez 
pedig jóval ellenállóbb és fertő-
zőbb lehet az eddig ismert mu-
tációknál, idézte a G4Media a 
szakembert. Dascălu példaként 
az indiai helyzetet hozta fel, ahol 
a nagyarányú közösségi terjedés 
hatására megjelent a koronavírus 
jelenleg nálunk is terjedő delta 
variánsa, mely sokkal fertőzőbb 
és ellenállóbb a kórokozó koráb-
bi változatainál. „A vírus minden 

replikációja során kisebb hibák 
(mutációk) keletkeznek, melyek 
olykor hasznosak lehetnek a ví-

rus továbbélése szempontjából. 
Mivel Romániában nagyon ag-
resszíven terjed, itt is számítha-
tunk egy ilyen forgatókönyvre” 
– mondta az immunológus a fél 

évvel ezelőtti súlyos indiai hely-
zetre emlékeztetve.

Temesváron a WHO 
szakemberei
Új, romániai vírusmutáció kiala-
kulásától tartanak az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szakemberei 
is, akik a következő időszakban a 
helyszínen próbálják meg segíteni 
az orvosokat és hatóságokat a ne-
gyedik hullám legyőzésében. Virgil 
Musta, a temesvári járványkórház 
szakorvosa úgy nyilatkozott, hogy 
a WHO elsősorban amiatt aggó-
dik rendkívüli módon a romániai 
járványhelyzet miatt, mivel attól 
tart, új mutáció alakulhat ki, mely-
től már nem védenek a jelenlegi 
oltások. A járványügyi szakember 
október 25–27. között Temesváron 
ismerteti a nemzetközi szervezet 
szakértőivel a romániai járvány-
helyzetet, írta a G4Media. Mint is-
meretes, a bánsági városban hetek 
óta telt ház van a Covid-kórházak 
intenzív osztályain.

Eközben Adriana Pistol, az 
országos egészségügyi intézet 
(INSP) fertőző betegségeket fel-
ügyelő és ellenőrző központjá-
nak vezetője tegnap a hírportál-
nak cáfolta, hogy a koronavírus 
új mutációja már meg is jelent 
volna Romániában. Az illetékest 
annak kapcsán reagáltatták, 
hogy a jászvásári sajtó arról tá-
jékoztatott: már létezik a „román 
mutáció”, ugyanis helyi orvosok 
a Covid-betegség eltérő és drá-
maibb lefolyású kimeneteléről 
számoltak be.

Még nagyobb bajt okozhat a Covid rohamos romániai terjedése

AZ OXFORDI EGYETEM ROMÁN KUTATÓJA ÉS A WHO IS AGGODALMÁT FEJEZTE KI A HELYZET LÁTTÁN

Belföldi mutáció kialakulása fenyeget
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» Amikor a lakos-
ság csak részben vagy 
elégtelen mennyiségben 
van immunizálva, akkor 
minden további személy 
megfertőződése magában 
rejti egy új mutáció kiala-
kulásának a veszélyét.

» RÖVIDEN

„Repült” a maszktalan utas
A határrendészet szállított le 
a repülőgép fedélzetéről egy 
utast a kolozsvári reptéren, 
miután az megtagadta, hogy 
feltegye és viselje a védő-
maszkot. Az eset hétfőn este 
történt a Ryanair légitársaság 
Kolozsvár–London járatán. A 
43 éves brit állampolgár sem a 
repülőgép személyzetének, sem 
a fedélzetre felhívott határren-
dészek unszolására nem akarta 
feltenni a védőmaszkot. Utóbbi-
ak végül a többi utas éljenzése 
közepette leszállították a repü-
lőgépről, így az elindulhatott 
úti célja felé. Fabian Bădilă, a 
Kolozs megyei határrendészet 
szóvivője szerint a férfi t 2500 
lejre bírságolták az utazási 
előírások megszegése miatt.

Folyószennygátlás 
magyar mintára
Magyarországi gyakorlat át-
ültetésével kívánják megaka-
dályozni a román hatóságok a 
határon átnyúló folyószennye-
zést, hiszen súlyos környe-
zetszennyezést okoz, hogy 
többtonnányi műanyag palack 
és faanyag kerül a romániai 
vizekbe nap mint nap, ezeknek 
egy része pedig Magyarország-
ra jut. Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter közölte, 
prioritás ennek a megfékezése. 
A román szakhatóság elem-
zi a Magyarországon bevált 
projekteket, és 12 helyen tervez 
az úszó hulladék összegyűjté-
sére alkalmas berendezéseket 
elhelyezni a Tisza, a Kraszna, a 
Szamos és a Körösök vízgyűjtő 
medencéiben.




