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S Z É C H E LY I S T VÁ N

Ö sszesen 674 halálesetet je-
gyeztek fel októberben a 
Hargita Megyei Személynyil-

vántartó Közszolgálatnál, ami messze 
meghaladja az elmúlt években regiszt-
rált legmagasabb havi értékeket. Az 
októberi halálesetek száma több mint 
kétszerese a 2019 októberében, azaz a 
koronavírus-járvány kitörését megelő-
ző év azonos időszakában feljegyzett 
317 halálesetnek. A növekedés azon-
ban még az idei adatokhoz képest is 
jelentős, hiszen például a szeptembe-
ri haláleseteknek (387) is majdnem a 
kétszerese. A járvány előtti időszak-
ban a halálesetek havi számának át-
laga kevéssel haladta meg a 300-at, 
2019-ben a legalacsonyabb havi érték 
214 (december), míg a legmagasabb 
407 (január) volt.

Mi a magyarázat?

Az átlaghoz mérve tehát a „többlet-
halálozások” száma jócskán megha-
ladja a háromszázat, és erre még az 
igazolt Covid-halálesetek száma sem 
ad magyarázatot. A megyei prefek-
tusi hivatal jelentései alapján mint-
egy 160, koronavírushoz köthető 
haláleset történt októberben Hargita 

megyében, tehát nagyjából még egy 
ennyivel magasabb az októberi ha-
lálesetek száma az átlagosnál.

Valószínű, hogy a koronavírushoz 
köthető halálesetek száma nagyobb, 
mint ami a hivatalos adatokból kitű-
nik, ugyanis sokan nem fordulnak 
orvoshoz, amikor megbetegszenek, 
és egy részük otthon veszti életét, 
ugyanakkor lehetséges, hogy a több-
lethalálozások számát olyan króni-
kus betegek is növelték, akik a jár-

ványhelyzettől való félelmük miatt 
nem fordultak időben orvoshoz alap-
betegségükkel – vélekedett megkere-
sésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Népegészségügyi Igazgatóság 
vezetője. „A többlethalálozás sajnos 
azokat is tartalmazza, akik koronaví-
rus-fertőzöttek és otthon halnak meg. 
Persze tartalmazhatja azokat a kró-
nikus betegeket is, akik esetleg nem 
mennek orvoshoz a koronavírustól 
való félelmük miatt, vagy a tiltások 

miatt. De az orvosi ellátás mindvégig 
biztosított volt, tehát gyakorlatilag 
nehézségek árán ugyan, de el lehe-
tett jutni a legnehezebb időszakok-
ban, a fokozott korlátozások idején 
is az orvoshoz, ambuláns ellátásra” 
– fogalmazott. Olyan esetek is tör-
téntek, hogy otthon meghaltak idős, 
koronavírus-fertőzött, de alapbeteg-
ségekkel rendelkező emberek, akiket 
nem vittek orvoshoz, és a hozzátar-
tozók utólag sem szerették volna, 
hogy igazolást nyerjen a Covid-fer-
tőzés, mert akkor nem tudtak volna 
hagyományos temetést szervezni. 
Automatikusan nem Covid-halál-
esetként kerülnek besorolásra azok a 
halálesetek sem, amikor egy páciens 

a Covid19-fertőzés súlyos formájából 
felépülve hazakerül, és esetleg hetek-
kel később életét veszti valamilyen, 
koronavírus-szövődménnyel össze-
függésbe hozható ok miatt, mondta el 
kérdésünkre Tar Gyöngyi – így akár 
ilyen esetek is növelhették a többlet-
halálozások számát. A megyei egész-
ségügyi szakhatóság vezetője arról is 
tájékoztatott, hogy a járvány tavalyi 
kitörése óta a Hargita megyében tör-
tént Covid-halálesetek száma megkö-
zelítette a 750-et.

Az adatokban jól követhetők 
a hullámok 

A megyei személynyilvántartó köz-
szolgálat halálozásokra vonatkozó 
nyilvántartásának adatai alapján 
egyébként jól lekövethetők a koro-
navírus-járvány hullámai Hargita 
megyében. Az adatok szerint az 
előző, tavaszi járványhullám csú-
csán a 400-at is meghaladta a havi 
halálesetek száma. A februári 331-
hez képest márciusban 415-re, ápri-
lisban pedig 438-ra nőtt a megyében 
feljegyzett elhalálozások száma. Ezt 
követően csökkent: májusban 380 
halálesetet jegyez a statisztika. Az 
adatokból ugyanakkor az is kitű-
nik, hogy idén nyáron kevesebben 
haltak meg Hargita megyében, mint 
a járvány előtti utolsó év, azaz 2019 
azonos időszakában. Idén a három 
nyári hónap közül kettőben alacso-
nyabb volt ez a szám: júniusban 280 
(2019 júniusában 273), júliusban 256 
(2019 júliusában 320), augusztusban 
pedig 283 (2019 augusztusában 306).

Halálozási csúcs októberben
Majdnem hétszáz elhalálozást jegyeztek az elmúlt hónapban Hargita megyében

Messze felülmúlja az októberi 

halálesetek száma az elmúlt évek 

átlagadatait Hargita megyében
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Hargita megye

• Több mint kétszer annyian haltak meg az elmúlt hónapban Hargita megyében, mint 
egy átlagos hónapban vagy a koronavírus-járvány előtti év azonos időszakában. A 
nagymértékű növekedésre még a koronavírushoz köthető halálesetek hivatalos száma 
sem ad magyarázatot, azok ugyanis a „többlethalálozásoknak” csak a felét teszik ki.

A z ügyvivő tárcavezető bizo-
nyára a tanügyi szövetségek 

és szakszervezetek heves tiltako-
zása nyomán kezdett újabb „ötlete-
lésbe”, csupán három nappal az új 
szabályok kihirdetése után. A múlt 
hét végén hozott határozat azon-
ban tiltakozást váltott ki a tanügyi 
szövetségek, szakszervezetek, diák-

képviseletek körében: egyesek a fer-
tőzésveszély miatt aggódtak, egyéb 
vagy több feltételt szabtak volna, 
mások az intézkedés hátrányosan 
megkülönböztető jellegét emelték ki, 
illetve nehezményezték, hogy csak a 
tanerőt kényszerítik ilyen eszközök-
kel oltakozásra, más ágazatok képvi-
selőit nem. Mint a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége is kiemelte 
vasárnapi tiltakozó állásfoglalásá-
ban, az intézkedés a hátrányos kö-
zösségekben működő, főként vidéki 
iskolákra, illetve a napközi otthonok 
működésére (ezáltal számos kis-
gyermekes család életére) gyakorol 
rendkívüli mértékben kedvezőtlen 
hatást, ahol az online oktatás meg-
szervezésének feltételei nem bizto-
sítottak, vagy ez az oktatási forma 
nem alkalmazható hatékonyan. Je-
lezték: számos olyan helyzet alakult 
így ki, hogy az alacsony fertőzöttsé-
gi arányú (2 ezrelék alatti) települé-

seken a tanintézményi beoltottsági 
arány miatt kell online oktatást el-
rendelni, olyan körülmények között, 
hogy nem adottak az online oktatás 
megfelelő anyagi vagy infrastruktu-
rális feltételei.

Sorin Cîmpeanu a Hotnews hír-
portálnak adott tegnapi nyilatko-
zatában éppen ezzel magyarázta új 
elképzeléseit. „Felvállaltam, hogy 
oktatási miniszterként módosító ja-
vaslatot fogalmazok meg a korábban 
kiadott közös rendelethez a vidéki 
kis iskolák problémájának megol-
dása érdekében. Ott, ahol nincs fer-

tőzött, de elegendő beoltott sem, ne 
tartsuk fenn hosszú távon az online 
tanrendet, hiszen éppen ezeken a 
településeken nehézkes a távokta-
tás. A rendeletet kiegészítő javaslat 
szerint ott, ahol a fertőzöttségi ráta 
3 ezrelék alatt van, személyes jelen-
léttel taníthatnak, függetlenül a sze-
mélyzet átoltottságától. Ez egyfajta 
átmenet a normalitás felé” – jelen-
tette ki a tárcavezető. Ugyanakkor 
hangsúlyozta: a kivétel nemcsak a 
vidéki térségekre lenne érvényes, 
hanem országszerte. 

Páva Adorján

Máris változhat az iskolanyitási játékszabály
• Alig telt el az első tanítási nap az új járványügyi elő-
írások szerint, Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter beje-
lentette, javasolni fogja, hogy 3 ezrelék alatti fertőzött-
ségi ráta esetén valamennyi tanintézet megnyithasson. 




