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S Z É C H E LY I S T VÁ N

A megye északi részében talál-
ható Gyergyóvárhegy lélek-
száma valamivel több mint 

1800, ám a település átoltottsági ada-
tai szerint a helybéliek közül már töb-
ben kapták meg a koronavírus elleni 
védőoltást, mint ahányan összesen 
vannak. A Hargita megyei egészség-
ügyi szakhatóságnál dolgozóknak 
már múlt héten feltűnt a település 
meredeken felfelé ívelő átoltottsági 
mutatója, ami akkor már meghaladta 
a 90 százalékot, ilyen érték eléréséhez 
ugyanis már az ott élő gyerekek jó ré-
sze is be kellett volna legyen oltva. A 
megyei népegészségügyi igazgatóság 
vezetője vizsgálatot rendelt el, hogy 
kiderüljön, a valóságot tükrözik-e a 
gyergyóvárhegyi átoltottsági adatok, 
amelyek akkor már meghaladták a 
megyei átlag háromszorosát. Mind-
eközben egyébként a fertőzöttségi 
mutató is Gyergyóvárhegy községben 
a legmagasabb megyeszerte, a keddi 
adatok szerint 13,47 ezrelék. 

Tar Gyöngyi, a szakhatóság ve-
zetője a vizsgálatról beszámolva 
lapunknak elmondta, szúrópróba-
szerűen ellenőrizték egy-egy oltás 
adatait, kiemelt fi gyelmet szentelve 
az oltás utáni fertőzések esetére, 

hiszen elsősorban azok kelthetnek 
gyanút. Tizenhét olyan lakója van a 
községnek az összes beoltott közül, 
akik később megfertőződtek, meg-
vizsgálták ezeket az eseteket, de az 
oltások valós dátummal szerepelnek 

a rendszerben. Noha a visszaélés 
gyanúját teljesen kizárni nem tudták, 
magyarázatot sem találtak a lehetet-
lenül magas átoltottsági arányra, ami 
időközben elérte a 100 százalékot, de 
ott sem állt meg: hétfőn meghaladta a 
101 százalékot is.

Névhasonlóság lehet 
a magyarázat?

Tar Gyöngyi szerint most már szinte 
biztos, hogy valamilyen rendszer-

hiba állhat a háttérben, és elkép-
zelhető, hogy a település román 
nyelvű megnézésével áll ez össze-
függésben. Gyergyóvárhegy román 
neve Subcetate, ami teljesen azo-
nos a Zetelaka községhez tartozó 
Zeteváralja román nevével, azzal a 
különbséggel, hogy utóbbi külön-
írandó (Sub cetate). Ugyanakkor 
még legalább két azonos nevű falu 
létezik országszerte, a Hunyad me-
gyei Hátszegváralja (Sub cetate), il-
letve a Szilágy megyei Valkóváralja 
(Sub cetate). A megyei nép-
egészségügyi igazgatóság 
vezetője elképzelhetőnek 
tartja, hogy az országos 
oltásregiszterben valaho-
gyan Gyergyóvárhegyhez 
kerülhetett a másik három 
hasonló nevű település oltá-
si adatainak egy része. Mivel azon-
ban az igazgatóságnak nincsenek 
eszközei a lehetetlenül magas gyer-
gyóvárhegyi átoltottsági ráta oka-
inak kiderítésére, továbbították az 
ügyet Bukarestbe: jelenleg az orszá-
gos vakcinaregiszter informatikusai 
kutatják a helyzet okait – tájékozta-
tott Tar Gyöngyi.

Szemet szúrt az átoltottság
Egy Hargita megyei községben a száz százalékot is meghaladta az átoltottsági arány

Száz százalék fölött. Annyi lakosa nincs is 

Gyergyóvárhegy községnek, mint amennyit 

a nyilvántartás szerint beoltottak
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H AJ N A L C S I L L A

A z Agerpres hírügynökség tájé-
koztatása szerint Sorin Cîmpe-

anu oktatási miniszter azt közölte, 
hogy összesen 70 millió nyáltesztet 
rendelt a szaktárca, ez 11 hétre ele-
gendő mennyiség. A tervek szerint 
az első kilencmillió adagot novem-
ber 21-étől november 25-éig osztják 
szét az iskolák között, ami egy hétre 
elegendő. Cîmpeanu azt is elmond-

ta, hogy a tesztelés elvégzése nem a 
minisztérium hatáskörébe tartozik, 
ezért a nyálteszttel végzendő szűrő-
vizsgálatok lebonyolítását az egész-
ségügyi hatóságokra bízná.

Még nem kaptak tájékoztatást

Az egészségügyi hatóságok azon-
ban még semmilyen hivatalos tájé-
koztatást, módszertant nem kaptak 
erről – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, 
a Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság (DSP) vezetőjétől, aki a 

közösségi vírusterjedés megfékezését 
a rendszeres tesztelésben és a meg-
felelő beoltottságban látja. Az egész-
ségügyi szakember úgy véli, hogy ha 
a szülők nem egyeznek bele sem az 
oltásba, sem a tesztelésbe, akkor meg 
fognak emelkedni az esetszámok, és 
újra beindul a koronavírus közösségi 
terjedése. „Amikor lappangási idő van 
a fertőzésben, akkor a tesztelés hoz-
za felszínre az új eseteket. Mi látjuk a 
különbséget a települések vagy házi-
orvosok hozzáállásában, hogy ahol 
sokat tesztelnek – bár sok lesz az eset 

–, nem jutnak el odáig az esetek, hogy 
súlyosak legyenek vagy halálosak. 
Ahol viszont keveset tesztelnek, és 
otthon maradásra buzdítják a betege-
ket, későn jutnak kórházba, gyakran 
végződnek rosszul ezek az esetek” – 
fejtette ki Tar Gyöngyi.

Családból az iskolába, 
az iskolából a családba

A gyerekek sokat vannak együtt egy 
osztályteremben, iskolaépületben 
összezárva, egy részük nem is lehet 
még beoltott, másik részüket pedig 
nem oltatják be a szülők. A gyerekek 
pedig hazaviszik a beoltatlan szülők-
nek, nagyszülőknek a vírust, így egy 
tökéletes járványtani láncolat indul 
be az iskola elkezdésével. Oda-vissza, 

családból az iskolába, az iskolából a 
családba terjesztik a vírust – vázolta 
fel az iskola elkezdésével járó koc-
kázatokat a népegészségügyi igaz-
gatóság vezetője. „Két hétnek kellett 
eltelnie, és elkezdtek csökkenni a 
számok, ebbe beledolgozik a kültéri 
maszkviselés is, de látjuk, 
hogy az iskolai szünettel 
megszakadt ez a fertőzési 
láncolat. Látjuk, hogy mek-
kora különbség volt a két 
hét alatt ebben az áradat-
ban, hiszen országosan is el-
kezdtek csökkenni a számok. Ha újra 
iskolába járnak, akkor addig, amíg 
nincs egy rendszeres tesztelés és 
megfelelő beoltottság, újra beindul a 
vírus közösségi terjedése” – szögezte 
le lapunk megkeresésére Tar Gyöngyi.

Még nem tudni semmit az iskolai nyáltesztek használatának kezdetéről
• Kilencmillió koronavírus-nyáltesztet osztanak szét november 21-étől az óvodák és az 
iskolák között, amelyekkel várhatóan hetente kétszer szűrik majd a gyerekek és a pedagó-
gusok mellett a tanintézetek kisegítő személyzetét is. A tesztelés lebonyolítását az egész-
ségügyi hatóságokra bíznák, de még nem közöltek velük semmit ezzel kapcsolatban.

• Egy kis Hargita megyei község, Gyergyóvárhegy a megye összes települését 
megelőzte az átoltottsági adatokban, majd rövid idő alatt országszerte is az élre 
tört. A községben a napokban elérte a 100 százalékot a beoltottak aránya. A mutató 
azonban még itt sem állt meg, túllépte a 100 százalékot, és tovább nő. Az abszurd 
helyzet okait már Bukarestben vizsgálják.




