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A székelyeknek nem kell
Átoltottság: Kovászna és Hargita megye a sereghajtók között

B Á L I N T E S Z T E R

A 12 évesnél idősebb romá-
niai lakosság alig 44,3 
százaléka vette már fel a 

koronavírus elleni oltást, miköz-
ben európai viszonylatban 57–58 
százalék körül alakul azoknak 
az aránya, akik megkapták már a 
vakcina mindkét dózisát – a Jans-
sen esetében az egyetlent –, és 61 
százalék kapott legalább egy ol-
tást. Olyan országok is vannak, 
ahol több mint kétszer magasabb 
a beoltottak aránya, mint nálunk.

Eltérő trendek 
az erdélyi megyékben

Romániában eközben csak a buka-
resti átoltottság haladja meg a 60 
százalékot, és 50 százalék feletti 
aránnyal is csak három megye – Ko-

lozs (56,83 százalék), Konstan-
ca (53,48 százalék) és Sze-
ben megye (51,09 százalék) 
büszkélkedhet. Tizenhét 
megye van 40 és 50 százalék 
között, további tizennyolc 

megyében pedig 30 és 40 szá-
zalék közötti az átoltottság. Két me-
gyében nem éri el eközben a beol-
tottak aránya a 30 százalékot, a már 
említett utolsó helyen álló Suceava 
megye mellett Kovászna megye kul-
log még a lista végén a maga 28,55 
százalékos átoltottságával. Nem áll 
sokkal jobban Hargita megye sem, 
ahol a 12 évesnél idősebb lakosság 

34,73 százaléka vette fel az oltást, 
ezzel a rátával a székely megye a 
36. a 42-ből. Mint ismeretes, Valeriu 
Gheorghiţă, a romániai oltási kam-
pányt koordináló bizottság elnöke 
október végén, amikor a korlátozá-
sok bevezetése nyomán megnőtt az 
oltakozási kedv, úgy nyilatkozott, 
hogy amennyiben nem lankad a 
lelkesedés, akkor az év végéig a 12 
éven felüli lakosság átoltottsága 
meghaladhatja a kampány kezde-
tén célként kitűzött 70 százalékot. 

Csakhogy ehhez – ahogy az orvos 
ezredes is mondta – arra lett volna 
szükség, hogy azóta is naponta leg-
alább 80 ezren megkapják a korona-
vírus elleni oltás első dózisát. Ám a 
hirtelen felpörgés után újra vissza-
estek a számok, és most már újra 20 
ezer környékén alakul az első vakci-
nát felvevők napi száma.

Az oltatlanok nagyobb 
eséllyel betegszenek meg

Közben az Országos Közegészség-
ügyi Intézet (INS) csütörtökön arról 
tájékoztatott, hogy az elmúlt héten 
SARS-CoV-2-vel diagnosztizált ro-
mániai személyek 69,7 százaléka 
nem volt beoltva koronavírus ellen. 

A heti jelentés szerint november 8-a 
és 14-e között a fertőzési esetek 31,8 
százalékát Bukarestben, valamint 
Kolozs, Temes, Brassó és Bihar me-
gyében jegyezték. A koronavírussal 
összefüggésbe hozható halálesetek 
közel egyharmada, pontosabban 28 
százaléka Bukarestben, valamint 
Bihar, Konstanca, Maros és Prahova 
megyében történt az elmúlt héten. 
A halálesetek 89,3 százaléka olyan 
személyeknél következett be, akik 
nem kaptak oltást. Az INSP statiszti-
kája arra is kitér, hogy a halálesetek 
85,8 százaléka 60 év fölötti szemé-
lyeknél következett be, az elhuny-
tak 55,6 százaléka férfi  volt. A ha-
lálos áldozatok 93,1 százaléka más 
betegségben is szenvedett.
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Nem csap le azonnal 
a karikaturista
A Nézőpont vendége megje-

lenése óta munkatársa Erdély 

egyetlen magyar nyelvű orszá-

gos napilapjának, a Krónikának. 

Könczey Elemérnek több ezer 

karikatúra került már ki a kezei 

alól, huszonhét éve rajzol, kari-

katúrái derűt és életszeretetet 

sugároznak. A Kolozsváron élő 

grafikus napi szinten reagál a 

minket körülvevő eseményekre, 

a társadalom visszásságaira. 

Témáit sokáig érleli, minden 

oldalról megvizsgálja, mielőtt 

véleményt alkot: „Én nem 

vagyok az a spontán ember. 

Azt hihetné mindenki, hogy 

hát Könczey frappánsan így 

meglát valamit, és meg is van 

a karikatúra. Nem igaz. Sokat 

érlelem a témákat magamban. 

A mai médiafogyasztás arról 

szól, hogy történik valami, és 

egyből lecsapjuk. Nem hiteles. 

Tehát amíg nem érzed, nem 

tudod, hogy az miért történt 

úgy, nem gyűjtesz be egy kis 

plusz információt, nem nézel 

körül, addig az nincs rendben.” 

A karikaturista hozzátette: aki 

kritizál, annak nem feltétlenül 

kell követnie a fősodort. Sajátos 

világlátását azzal is magyaráz-

za, hogy az erdélyi magyar lét 

nyújt számára egy különleges, 

eredeti perspektívát: „A kisebb-

ségi lét adott egyfajta plusz 

érzékenységet. Katona voltam, 

román egyetemre jártam, romá-

nul tanultam, román városban 

élek úgymond. Az adott egy 

plusz perspektívát, egy plusz 

érzékenységet, amivel könnyeb-

ben be tudom járni ezeket a he-

lyeket, ahonnan majd behúzom 

az üzenetet, az ötletet, a poént” 

– vázolta Könczey Elemér a 

Nézőpont kamerái előtt. A Né-

zőpont soron következő adását 

pénteken 12 órától láthatják a 

Médiatér Youtube-csatornáján.

• R ÖV I D E N 

• Csaknem két és félszer nagyobb az átoltottság 
Bukarestben, mint a legrosszabbul teljesítő, „Romá-
nia Lombardiájaként” emlegetett Suceava megyében. 
Nem áll túl fényesen Kovászna és Hargita megye sem.

• Hétfőtől lehetőség 
nyílik arra, hogy fizikai je-
lenléttel folyjék az oktatás 
azokon a településeken, 
ahol a koronavírus-fertő-
zöttek aránya nem haladja 
meg a 3 ezreléket – jelen-
tette be csütörtökön este 
Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter. 

A tárcavezető közölte azt is, hogy 
a diákoknak szánt nyálteszte-

ket a jövő héttől az oktatási intézmé-
nyekben és otthon is el lehet végezni, 
erről valamennyi iskola külön-külön 
dönthet. Mint ismeretes, a kéthetes 
kényszervakációt követően a tanári 
kar átoltottsági szintjétől tették füg-
gővé a hatóságok, hogy november 
8-ától visszatérhetnek-e a padokba a 
diákok, vagy online folytatják a tan-

évet. Ennek megfelelően azokban 
a tanintézetekben engedélyezték a 
jelenléti oktatást, ahol a tanári kar 
legalább 60 százaléka be van oltva, 
az ennél kisebb immunizációs szin-
tű iskolákban távoktatásra tértek 
át. Ezzel egy időben a diákok rend-
szeres tesztelésének megkezdését a 
minisztériumok közötti felelősségát-
hárítás is hátráltatta, mivel az egész-
ségügyi tárca az oktatási miniszté-
riumra bízta, miként szervezi meg a 
több mint hárommillió diák korona-
vírus-szűrését. Az egészségügyi mi-
nisztérium szerdán azt közölte, hogy 
a nyálmintát használó antigén gyor-
steszt bárhol elvégezhető, a tesztelés 
nem minősül orvosi beavatkozás-
nak, nem igényel szakképesítést. A 
tárca emlékeztetett: a gyorsteszten 
alapuló szűrés iskolai bevezetését az 
oktatási minisztérium szorgalmazta 
még februártól kezdődően, így jogo-
sult a tesztek felhasználásának mód-
járól is dönteni. Az egészségügyi 

tárcától Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter kért nyilvános állásfogla-
lást, miután a pedagógus-szakszer-
vezetek lázongásával szembesült, 
amelyek szerint nem lehet a tanítók 
és tanárok feladatává tenni a diákok 
heti kétszeres tesztelését. A tanügyi 
szakszervezetek péntekig adtak 
határidőt arra, hogy módosítsák a 
diákok tesztelésére vonatkozó elő-
írásokat, ellenkező esetben tiltakozó 
akciót helyeztek kilátásba. Az orszá-
gos járványügyi operatív törzs (CN-
SU) még október elején jóváhagyta a 
diákok szűrésére használt 70 millió 
koronavírus-nyálteszt beszerzését, 
a közbeszerzési eljárás elhúzódása 
miatt azonban ezek leghamarabb a 
hét végén vagy a jövő hét elején ér-
kezhetnek meg az iskolákba.

Módosulnak az oktatásra vonatkozó járványügyi szabályok 

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter
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