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Megyénkben is elkezdték 
a védőoltások beadását

A Bihar Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság közleménye szerint több oltóközpont-
ban fokozatosan, a rendelkezésükre álló vé-
dőoltás-adagok függvényében kezdenek majd 
oltani.

Januárban tehát Nagyváradon a gyer-
mekváros épületében (Corneliu Coposu utca 
8. szám) két oltóközpont volt, és ennek közvet-
len közelében, a Pelican Klinikai Kórházban 
(Coposu u. 2–14 B sz.) működött a harmadik, 

ezekben a Comirnaty nevű (Pfizer–BioNTech) 
és a Moderna oltóanyagát használják. Febru-
árban az AstraZeneca védőoltását is elkezdték 
beadni a Traian Vuia Műszaki Kollégiumban, 
ott két oltópontot alakítottak ki.

Vidéken a Nagyszalontai Városi Kórház-
ban (Ioan Cantacuzino u. 2–4. sz.), az Élesdi 
Városi kórházban (1 Decembrie u. 3. sz.), 
a Vaskohsziklási Városi Kórházban (Cuza 
Vodă u. 5. sz.) és Érmihályfalván a margittai 
Dr. Pop Mircea Kórház kihelyezett részlegén 
(Republicii u. 29. sz.) kezdtek oltani, szintén 
a Comirnaty (Pfizer–BioNTech) és a Moderna 
vakcinával. Februárban további oltópontokat 
nyitottak, és az AstraZeneca védőoltását ad-
ják be Margittán az Octavian Goga Főgimná-
ziumban (Republicii u. 69/A), Belényesben a 
sportcsarnokban (Samuil Vulcan tér 18. sz.) és 
Biharszentandráson a sportcsarnokban (Fő u. 
449. sz.).

A már működők mellett az oltási kampány 
második és harmadik szakaszára jóváhagyott, 
de egyelőre nem működő oltásközpontok lis-
táját alább olvashatják.

• Nagyváradon:
– a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

épülete,
– a Vasutaskórház rendelője,
– az Avram Iancu Kórház (közismert nevén 

katonakórház),
– 11. Számú Általános Iskola (tornaterem),
– Iosif Vulcan Főgimnázium (tornaterem),
• Váradszentmártonban a Felix Műszaki 

Kollégium (tornaterem),
• Félixfürdőn a rehabilitációs kórház gyer-

mekrészlege,
• Mezőtelegden a kultúrotthon,
• Barátkán a kultúrotthon,
• Tenkén a Nicolae Jiga Műszaki Kollégi-

um (tornaterem),
• Nagyszalontán a Zilahy Lajos Művelődé-

si Ház,
• Papfalván a közösségi terem.

F. N. L.

A Bihar Megyei Vészhelyzeti Bizottság januárban 
22 helyszínre hagyta jóvá oltási központ 
kialakítását. Az új típusú koronavírus elleni 
oltási kampány második szakaszában végül 
hét központban kezdték el az arra jogosultak 
beoltását az év első hónapjában.

Dumitru Ţiplea 
prefektust is 
beoltották
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