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A kiskorúak oltása következik
Kevés koronavírusos gyerek szorul jelenleg kórházi kezelésre Székelyföldön
• Az illetékesek sze-
rint az 5–11 éves gyer-
mekek koronavírus 
elleni védőoltásának 
előkészületei novem-
ber végére befejeződ-
nek, és az Európai 
Gyógyszerügynökség 
nemsokára jóváhagyja 
az említett korosztály 
beoltását a BioNTech 
Pfizer vakcinájával. 
Megnéztük, mennyire 
érintettek jelenleg a 
gyerekek a betegség 
által, és hány kiskorút 
kezelnek koronavírus-
sal a székelyföldi kór-
házakban.

H AJ N A L C S I L L A

A z Agerpres tájékoztatása 
szerint Valeriu Gheorghiţă, 
a koronavírus elleni or-

szágos oltáskampányt koordináló 
bizottság elnöke elmondta, az Euró-
pai Gyógyszerügynökség várhatóan 
már november második felében, 25-
e körül jóváhagyja az 5–11 éves kor-

osztály beoltását a BioNTech/Pfi zer 
vakcinájával, a Moderna oltóanya-
gának jóváhagyása pedig december 
közepén esedékes.

Oltópontokat hoznak létre a 
gyerekkórházakban is

Az Amerikai Egyesült Államokban 
és Izraelben már oltják az 5 és 11 
év közötti korosztályhoz tartozó 
gyerekeket – emlékeztetett a ka-

tonaorvos. Oltópontokat hoznak 
létre a gyerekkórházakban, de a 
jelenleg működő oltásközpontok-
ban is nyitnak külön oltópontokat 
számukra, és a kampányhoz csat-
lakozott háziorvosok rendelőjében 
is megkaphatják majd az oltást a 
kicsik. Az online oltásplatformot 
is módosítani fogják úgy, hogy a 
felnőttek előjegyzést kérhessenek 
5–11 év közötti gyerekük beoltásá-
ra – sorolta kedden a koronavírus 

elleni országos oltáskampányt ko-
ordináló bizottság elnöke.

Négy kiskorú, 
közülük az egyik édesanya

Országos szinten a kórházakban 
koronavírussal kezelt páciensek 
között jelenleg 238 kiskorú van, 

és közülük húsz beteget ápolnak 
az intenzív osztályokon – derül ki 
a Stratégiai Kommunikációs Cso-
port (GCS) keddi közleményéből. 
A székelyföldi kórházakból kapott 
adatok szerint a koronavírus miatt 
beutalt gyerekek nagy része nem 
székelyföldi. Mint megtudtuk, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban és a Maros Megyei 
Klinikai Kórházban sincs jelenleg 
egyetlen kiskorú sem koronavírus-
sal beutalva. A Gyergyószentmik-
lósi Városi Kórházban sincs jelenleg 
egyetlen gyerek sem a Covid-osz-
tályon, és szeptember elsejétől ösz-
szesen kilenc gyermeket ápoltak 
koronavírussal a kórházban 
– közölte a Székelyhonnal 
Fülöp Enikő, a gyergyó-
szentmiklósi kórház igaz-
gatója. A Székelyudvarhelyi 
Városi Kórházban jelenleg 
egy kiskorú van kezelés alatt, 
itt legtöbb nyolc gyerek volt egy-
szerre beutalva október 26-án – tud-
tuk meg Zörgő Noémitől, a kórház 
sajtófelelősétől. A Marosvásárhelyi 
Sürgősségi Klinikai Kórházban je-
lenleg nincs koronavírussal kezelt 
gyerek, de a Covid-osztály gyer-
mekgyógyászati részlegén három 
egy év alatti gyermek és egy 15 éves 
lány – az egyik kisgyerek édesanyja 
– van beutalva jelenleg koronaví-
russal. Mint a kórház sajtóosztá-
lyától megtudtuk, egyiküknek sem 
életveszélyes az állapota. Jó hír, 
hogy eddig a székelyföldi kórházak-
ban nem szorult egyik gyerek sem 
intenzív terápiás kezelésre.

Kevés koronavírusos gyerek van 

jelenleg beutalva a székelyföldi 

kórházakba
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Hamis oltási igazolványok ügyé-
ben indított nyomozást az Or-

szágos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA), amelynek keretében a DNA 

nagyváradi területi irodája ti-
zenhárom Bihar és Szatmár 
megyei helyszínen tartott 
házkutatást. A házkuta-
tások közül egy közintéz-
ménynél zajlott, a többi 
magánlakásokban. A nyo-

mozáshoz közel álló források 
szerint az érintett közintézmény a 
petei határátkelőhelyen május vé-
gén nyitott koronavírus elleni oltó-
pont volt, amely a megyei közegész-

ségügyi igazgatóság és a Szatmár 
Megyei Tanács alárendeltségébe 
tartozik. A helyi sajtó információi 
szerint az ügyészek számos doku-
mentummal távoztak az oltópont-
ról, ahol amúgy a Johnson&John-
son egydózisú vakcináját adták be 
a jelentkezőknek. A nyomozás azt 
követően indult, hogy a hatóságok 
arra lettek fi gyelmesek, a petei oltó-
ponton kapott oltási igazolvánnyal 
rendelkezők közül sokan elkapták a 
koronavírust, és kórházba kerültek. 
A portál a nyomozáshoz közel álló 
forrásokra hivatkozva közölte: töb-
ben is elismerték, hogy oltás nélkül 
jutottak oltási bizonylathoz. A gya-
nú szerint a petei oltóponton több 
mint kétezer oltási bizonylatot ha-
misítottak. Az ügyészek 2021-ben el-

követett korrupció és közokirat-ha-
misítás ügyében vizsgálódnak. A 
feltételezett bűncselekményeket 
köztisztviselők követték el a Covid- 
világjárványt kihasználva. Az Ebi-
horeanul.ro helyi portál értesülései 
szerint házkutatás zajlott többek 
között egy asszisztensnő lakásán 
is, aki a Bihar Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság alkalmazottja, a 
nő nagy valószínűséggel tagja volt 

a hamis Covid-igazolásokat kiállító 
hálózatnak. 

Szégyenteljes jelenség

Az ügyben megszólalt Valeriu 
Gheorghiţă, a romániai oltási kam-
pányt koordináló bizottság elnöke, 
hangsúlyozva, hogy a hamis oltási 
igazolványok Románia és az egész-
ségügyi rendszer hitelét rontják. A 

katonaorvos mélységesen aggasztó-
nak tartja a „mosdókagylóba öntött 
oltóanyagok” jelenségét, amelynek 
lényege, hogy egyesek számára a 
vakcina beadása nélkül állítanak ki 
oltási igazolást. „Nemcsak aggaszt, 
hanem el is keserít ez a jelenség, 
szégyenteljes azokra az egészség-
ügyi dolgozókra nézve, akik ilyesmit 
cselekednek vagy elősegítenek” – 
fogalmazott. Gheorghiţă aláhúzta: 
a lakosság beoltásának stratégiáját 
a kormány mellett a Legfelsőbb Vé-
delmi Tanács is jóváhagyta. „Ro-
mániában tehát az immunizálás 
nemzetbiztonsági ügy. Aki ezt még 
mindig nem fogta fel, azzal nagy 
gondok vannak. Meg kell értenünk, 
hogy nem játszhatunk olyan dolgok-
kal, amelyek súlyosan károsítják 
az emberek egészségét és Románia 
nemzetközi megítélését” – szögezte 
le az orvos ezredes.

Ezerszámra hamisították a zöldigazolásokat
• Akár kétezer hamis Covid-igazolást is kiállíthatott 
egy bűnszervezet, amelynek feltételezett tagjainál ház-
kutatást tartottak a korrupcióellenes ügyészek Szatmár 
és Bihar megyében. Valeriu Gheorghiţă leszögezte, a 
színlelt immunizálások gyakorlata az egészségügyi ve-
szélyeztetésen túl Románia és az ország egészségügyi 
rendszerének hitelét is rontja.

A hamis oltási igazolvánnyal 

rendelkezők közül sokan 

megbetegedtek
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