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Nem kap „erőre” az influenza
Egyetlen fertőzéses esetről sincs adat Hargita megyében
• Hargita megyében 
jelenleg egyetlen 
influenzás beteg sincs, 
legalábbis ez derül ki a 
Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság 
adataiból. Ez nem azt 
jelenti, hogy ez a sze-
zonális betegség nincs 
jelen, ezért érdemes 
figyelnünk magunkat. 
Mellesleg lehetséges 
már az influenza elle-
ni védőoltás beada-
tása is a koronavírus 
elleni oltóanyaggal 
párhuzamosan.

K U DE L Á S Z NÓB E L

A z elmúlt héten 369 felső 
légúti megbetegedésről, 
valamint 29 tüdőgyulla-

dásról érkeztek adatok megyeszin-
ten – tudtuk meg Cornelia Miron-
tól, a Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság főorvosától. Egy héttel 
korábban lényegesen magasabbak 
voltak ezek a számok: 882 felső 
légúti és 60 tüdőgyulladásos ese-
tet jegyeztek. Infl uenzás megbete-
gedés azonban nincs a megyében, 
aminek egyik oka a főorvos szerint 
az, hogy az infl uenzás megbetege-
dést meglehetősen nehéz teljes bi-
zonyossággal kimutatni, PCR-tesz-
tet kell hozzá végezni, ez azonban 
nem történt meg. Most elsősorban 
koronavírus-teszteket végeznek, és 

ha a beteg tesztje negatív lesz, ál-
lapota pedig nem súlyos, a kezelés 
otthon történik – tette hozzá Corn-

elia Miron. Másrészt a lakosság 
többnyire betartja a maszkviselés-
re és távolságtartásra vonatkozó 

szabályokat, így az infl uenza mint 
szezonális betegség egyelőre nem 
jelentkezett.

Influenza vagy Covid?

Kérdésünkre, hogy mi a különbség 
a koronavírus és az infl uenza tü-
netei között, a főorvos elmondta: a 
két vírusos megbetegedés tünetei 
rendkívül hasonlók, ezért nehéz 
különbséget tenni. Mindkettőre 
jellemző egyebek közt a láz, tüsz-
szögés, köhögés, az általános rossz 
közérzet. A koronavírus esetében 
azonban felléphet ízlelés- vagy 
szaglásvesztés is, gyermekeknél 
pedig émelygés vagy hányinger. 
Nagyon fontos a koronavírus-
teszt elvégzése, hiszen biz-
tosra csak így mehetünk, 
hogy melyik betegségről 
lehet szó – hangsúlyozta a 
szakember. Hozzátette: aki 
a felsorolt tünetek valame-
lyikét tapasztalja magán, 
mindenképp konzultáljon a házi-
orvosával. Ha súlyosabb tünetek 
jelentkeznek, netalán a késő esti 
órákban, akkor viszont a 112-es se-
gélyhívó számot kell tárcsázni, ez 
esetben a beteget kórházba szállít-
ják és tesztelik.

Oltás influenza ellen is

Cornelia Mirontól továbbá megtud-
tuk, hogy Hargita megyébe nemrég 
érkezett 7731 adag infl uenza elleni 
védőoltás, ebből 3594 dózist már to-
vábbítottak is kórházaknak, orvosi 
rendelőknek, a fennmaradó meny-
nyiség pedig egyelőre az egészség-
ügyi igazgatóság raktárában van. 
Tudni kell – hangsúlyozta –, hogy 
egyik oltás sem ad védelmet a má-
sik típusú vírusos megbetegedés el-
len, tehát a koronavírus elleni nem 
véd meg az infl uenzától és fordítva. 
Ezért esetenként akár mindkettő 
beadatása indokolt lehet, semmi-
lyen ellenjavallat nincs – tette hoz-
zá a főorvos.
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A z Agerpres hírügynökség által 
idézett nyilatkozat szerint va-

lamennyi tanulót tesztelni fogják, 
függetlenül attól, hogy megkapta-e 
vagy sem a koronavírus elleni oltást. 
Ugyanakkor továbbra sem ismert, 
hogy ki és hol fogja elvégezni, ezért 
az oktatási minisztérium pontosí-
tást kért az egészségügyi tárcától a 
tanulók nyálból történő gyorstesz-
telésének módszertanát illetően. Az 
oktatási tárca egyebek közt annak 

tisztázását kéri, hogy a koronavírus-
sal fertőzött tanulók kiszűrését szol-
gáló nyáltesztek alkalmazhatók-e 
otthon is, a szülő vagy törvényes 
gyám felügyelete mellett. Abban az 
esetben ugyanis, ha a válasz pozitív, 
ez – a tanügyminisztérium illetéke-
sei szerint – nagyon gördülékennyé 
tenné a szűrési folyamatot és hatéko-
nyabbá a megelőzést.

A szaktárca arra is választ kér, 
hogy a nyál alapú Covid-tesztek 

iskolai alkalmazásához feltétel-
ként szabják-e meg a szülő/gyám 
beleegyezését. Ehhez ugyanis a 
jogszabály kiegészítésére és a hoz-

zájárulási űrlap megszerkesztésére 
lesz szükség. Ugyanakkor az is tisz-
tázásra vár az oktatási minisztérium 
szerint, hogy a kötelező nyálteszt 

minden esetben alkalmazandó-e az 
óvodások esetében is. A tanügyi tár-
ca arra is kitér, hogy az országos köz-
egészségügyi intézet szerint nincs 
hivatalos álláspont, amely 
alátámasztaná, hogy a je-
lenléti oktatást 60 százalé-
kos átoltottsági küszöbhöz 
kell kötni. A minisztérium 
hivatalos véleményt vár 
a közegészségügyi intézet-
től erre a kritériumra vonatkozóan. 
Mindezek mellett az oktatási tárca 
azt is kérte, hogy tájékoztassák a 
diákok és tan ügyi személyzet tesz-
teléséhez szükséges fogyóanyagok 
beszállításának határidejéről.

Hamarosan megérkeznek a nyáltesztek, minden tanulót tesztelni fognak

A tanulók tesztelése nemsokára megkezdődhet

◂  F OT Ó : J A K A B M Ó N I K A

• A hét folyamán vagy jövő hét elején kapják meg az 
iskolák a nyál alapú antigén gyorsteszteket – jelentette 
be hétfőn este Sorin Cîmpeanu. Az ügyvivő oktatási 
miniszter a Digi24 televíziónak elmondta, pénteken ír-
ták alá a szerződéseket a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjével, és az első szállítmány gyorsteszt a hét 
folyamán vagy legkésőbb jövő hét elején érkezik meg.




