
Változtak az oltási központok helyszínei Hargita megye városaiban 

 

Hargita megye több városában változott meg hétfőtől, február 1-jétől az oltási központok 
helyszíne, így – amint arról már beszámoltunk – Székelyudvarhelyen, Maroshévízen és 
Gyergyószentmiklóson is ezentúl máshol várják azokat a személyeket, akiknek előjegyzésük 
van a koronavírus elleni oltásra. 

A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője, Adrian Pănescu az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, hogy a helyszínváltoztatásokról azért született döntés, hogy tehermentesítsék a 
kórházakat, és lehetőleg minél kevesebb ember forduljon meg az egészségügyi intézményekben. 

Székelyudvarhelyen tehát a II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám alatti moziépületben kialakított oltási 
központban folytatódik a vakcinák beadása. 

Gyergyószentmiklóson a Kórház utcában található oltási központot nyitották meg hétfőn, így akik 
koronavírus elleni oltásra iratkoztak fel, már az új helyszínre kell hogy menjenek – ezt a város 
önkormányzata közölte. 

Hozzátették, hogy a kórház épületében már nem oltanak, a vírus elleni oltást kizárólag a Kórház 
utcai központban lehet megkapni. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy az épület előtt kijelölt 
tíz parkolóhelyet csak azok vegyék igénybe, akik oltásra érkeztek. A védőoltással és a vakcina 
beadatásával kapcsolatos minden fontos információért a gyergyószentmiklósi oltási központ 
telefonszámát, a 0730–710094-et lehet hívni 9 és 17 óra között. 

Maroshévízen is elköltözött a kórházból az oltási központ, így az most már Mihai Eminescu 
Főgimnázium egyik épületében működik. 

Adrian Pănescu azt is elmondta, hogy a kórházakban kialakított oltási központokat kizárólag az 
egészségügyi személyzet immunizálásakor használják ezentúl. 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban kialakított oltási központ ezentúl is fogadja az oda 
bejelentkezett személyeket, de a következő időszakban ezt is elköltöztetik egy, a város 
tulajdonában lévő másik épületbe. 

A prefektusi szóvivő elmondása szerint hamarosan megnyitják a borszéki, a gyergyóremetei, a 
balánbányai, a szentegyházi és a korondi oltási központot is, illetve újabb helyszíneket alakítanak 
ki a megyeszékhelyen és Udvarhelyen. Utóbbiakat előreláthatóan akkor üzemelik be, amikor az 
oltási kampány harmadik szakasza elindításához szükséges vakcinamennyiség is megérkezik az 
országba. 

https://maszol.ro/belfold/Uj-helyszinen-folytatodik-a-vakcinak-beadasa-Szekelyudvarhelyen


Az Adrian Pănescu által közölt információk szerint a hétvégén 1134 dózisnyi oltóanyag-
szállítmányt vettek át a Brassói Katonai Kórházból, amelyeket Hargita megyében adnak be 
hétfőn, kedden és szerdán. 
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