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Védőoltásokat kér a szakszervezet
Az oktatásban dolgozók érdekvédelmi tömörülése nyílt levelet intézett a minisztériumhoz
• Ingyenes védőoltást
kér a pedagógusok szá-
mára a Tanügyi Szabad
Szakszervezetek Szö-
vetsége (FSLI) az okta-
tási minisztériumhoz
intézett nyílt levélben,
emlékeztetve, hogy az
ország több iskolájá-
ban is influenzagócok
alakultak ki.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A kollektív munkaszerződésbe 
foglaltak értelmében járvány 
esetén ingyenes védőoltásra 

jogosultak a pedagógusok, hívja 
fel a fi gyelmet az oktatási tárcá-

hoz intézett nyílt levelében a 
Tanügyi Szabad Szakszer-
vezetek Szövetsége (FSLI), 
megjegyezve, hogy több ta-
nintézetben is infl uenzajár-
vány van. Az érdekvédelmi 
tömörülés kifogásolja azt is, 

hogy a 2020-as állami költség-
vetésben nem biztosítottak pénzala-
pokat a pedagógusoknak szánt in-
gyenes védőoltásokra. 

Soha nem is volt előirányozva 
pénzalap az országos költségve-
tésben a tanügyi dolgozók immu-
nizálására, nem is emlékszik arra, 
hogy valaha kaptak volna ingyenes 
védőoltást, de ha volt is ilyen, sem-
miképp nem volt annyi vakcina, 
amennyi kellett volna – mondta 
megkeresésünkre Kocs Ilona, a ta-
nügyi szakszervezet Hargita megyei 
területi vezetője. Hangsúlyozta, a 
pedagógusok fokozottan ki vannak 

téve a megbetegedés veszélyének, 
hiszen adott esetben több gyerek 
is valamely fertőző légúti betegség 
vírusától szenved egy osztályközös-
ségben, ezért a szakszervezet köve-
teli, hogy hivatalból utaljanak ki a 
tanügyi káderek számára ingyenes 
infl uenza elleni védőoltásokat. Most 
még a koronavírustól is tartani kell, 
mintha nem volna elég, hogy terjed 
az infl uenza, ráadásul utóbbi ellen 
még az idősek és gyerekek számára 
sincs elegendő ingyenes védőoltás az 

országban, nemhogy a pedagógusok 
számára – kifogásolta Kocs Ilona. 

Hiányzó jegyzék

A pedagógusok esetében ugyanakkor 
a foglalkozási betegségek jegyzékének 
kidolgozása is várat még magára, da-
cára annak, hogy a kollektív munka-
szerződésbe foglaltak értelmében már 

léteznie kellene a dokumentumnak. 
Akkor bérpótlékban részesülhetné-
nek, illetve teljesen ingyenes kezelést 
kaphatnának azok a pedagógusok, 
akiknél a munkavégzéssel, munka-
hellyel közvetlen összefüggésbe hoz-
ható megbetegedést diagnosztizálnak 
– folytatta a hiányosságok sorolását
az érdekvédelmi tömörülés területi
vezetője. A foglalkozási betegségekről
azonban legfeljebb tervezet készült,
de sosem lépett érvénybe, ami sze-
rinte nem meglepő, hiszen az elmúlt

harminc évben 28 oktatási minisztere 
volt az országnak, így folytonosság so-
sem volt a tárcavezetők munkájában. 
A FSLI egyébként az év elején saját 
költségvetéséből magán egészségügyi 
biztosítást kötött azon tagjai számára, 
akik ezt kérték – országszerte mintegy 
133 000 tanügyi alkalmazottnak –, és 
igaz ugyan, hogy ez nemcsak szak-
mai ártalmakra visszavezethető be-

tegségekre terjed ki, hanem általános 
egészségbiztosítás, de az is kevesebbe 
került volna vagy nem is lett volna rá 
szükség, ha érvényben lenne már a 
foglalkozási betegségek jegyzéke – 
magyarázta Kocs Ilona.

Korábban nem volt nagy keletje

A pedagógusok valóban nem sze-
repeltek soha az infl uenza elleni 
ingyenes védőoltásra jogosultak 
listáján – erősítette meg lapunknak 

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Nép-
egészségügyi Igazgatóság vezetője, 
hozzáfűzve, hogy ha a kollektív mun-
kaszerződés szavatolja ezt számukra, 
akkor az oktatási minisztériumnak 
kellene érvényesítenie a jogosultságot 
az egészségügyi tárcánál. Az igazga-
tóság vezetője egyébként örvendetes-
nek tartja, hogy a tanügyi szakszerve-
zet igényli az ingyenes védőoltásokat, 

remélve, hogy ez az igény megalapo-
zott és a pedagógusok be is oltatják 
majd magukat. A korábbi években 
ugyanis volt már példa arra, hogy 
maradtak meg ingyenes infl uenza 
elleni oltóanyagok, és a gócpontok 
környékén a népegészségügyi igazga-
tóság felajánlotta azokat a pedagógu-
sok számára, de akkor nem volt nagy 
érdeklődés a vakcinák iránt – em-
lékeztetett. Most viszont úgy tűnik, 
változott a helyzet, szemléletváltás 
történt a védőoltásokkal kapcsolat-
ban, és ez örvendetes – fogalmazott 
Tar Gyöngyi. Elmondta viszont azt 
is, hogy az idei költségvetésbe foglalt 
pénzkeretből nem a mostani, hanem 
az ősszel kezdődő, 2020–2021-es 
infl uenza elleni oltáskampányra ké-
szül fel az egészségügyi minisztéri-
um. Így a szakszervezet kérése kissé 
megkésett, ugyanis az idei szezon 
oltóanyagai már elfogytak, való-
színűleg legfeljebb akkor kaphatnak 
ingyenes védőoltást a pedagógusok, 
ha a szakminisztérium a közeljövő-
ben újabb közbeszerzést ír ki vakci-
nák beszerzésére – vélekedett a nép-
egészségügyi igazgatóság vezetője.

Nincs járvány

Egyébként Alexandru Rafi la, a Ro-
mániai Mikrobiológiai Társaság el-
nöke az infl uenzás megbetegedések-
kel kapcsolatban a Radio România 
Actualităţi műsorában azt nyilatkoz-
ta, hogy „semmiképpen nem lehet 
járványról beszélni”, az infl uenzás 
megbetegedések gyakorisága csak 
helyenként fokozódott, általános-
ságban viszonylag alacsony az infl u-
enzavírusok aktivitása. Mint azt Tar 
Gyöngyi elmondta, Hargita megyé-
ben hasonló intézkedésre nem volt 
szükség, de már nagyon zsúfolt a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház fertőző betegségek osztálya, ahol 
infl uenzás betegeket is kezelnek. 

A FSLI kifogásolja, hogy veszélyeztetettségük ellenére a pedagógusok 
immunizálására nem különített el pénzalapokat az állam
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H A J N A L  C S I L L A

Maros és Hargita megyében is ke-
rültek be új iskolák a projektbe, 

amely jelenleg csak sürgősségi kor-
mányrendelet formájában létezik. 
Bevezetésének azonban mérhető 
társadalmi hozadéka van. Továbbra 
is csak kísérleti jelleggel és nem min-
den iskolában vezetnék be a meleg 
ebédnek nevezett ételadagot, ame-
lyet az intézmények lehetőségeikhez 
mérten leves és második vagy – kony-

ha hiányában – egy zöldséges és hú-
sos szendvics formájában adnának 
a diákjaiknak. Mindenki megkapná 
az iskolában anyagi hátterüktől füg-
getlenül, és nem zárja ki a tej-kifl i 
programot sem. A 2016 óta bevezetett 
kísérleti étkeztetésben eddig ötven 
tanintézmény szerepelt, 2020-tól száz 
iskolát vettek be a programba.

Kiválasztott iskolák

A rendelet szerint Maros megyében 
a búzásbesenyői Dósa Dániel Álta-
lános Iskola, a héjjasfalvi Petre N. 

Popescu Általános Iskola, illetve 
a Petelei Általános Iskola diákjai-
nak biztosítják az ebédet. Hargita 
megyében eddig csak a székelyud-
varhelyi Marin Preda Gimnázium 
szerepelt a programban, az idei év-
től azonban a gyergyószentmiklósi 
Kós Károly Általános Iskola tanulói 
is részesülnek napi szintű ételadag-
ban – derül ki az oktatási miniszté-
rium közleményéből.

Csökkentek a hiányzások

Kedei Előd, a búzásbesenyői iskola 
igazgatója a Székelyhon megkeresé-
sére elmondta, 2018-tól részesei a 
programnak, és községszinten ösz-
szesen 603 óvodás és iskolás kapott 
ebédet 2019-ben, és főként a hiány-
zások csökkenésében mérhető a me-
leg ebéd hozadéka. „Mivel jelenlét-

hez kötött, ezért csak az kapja meg, 
aki iskolában van aznap. Főleg 
Kerelőszentpálon több a hátrányos 
helyzetű diák, sok gyerek számára 
pedig akár egész napra is elegen-
dő ételt jelent ez az adag, emellett 
még a tej és kifl i is jár. Csökkentek 
a hiányzások az elmúlt pár évben, 
hiszen pont ez a célja a projektnek. 
Iskolaelhagyásra is van két-három 
esetben példa a községben, főként 
roma lányok maradtak ki az okta-
tásból, de visszaszorulóban van ez 
a jelenség” – fejtette ki Kedei Előd. 
Mint elmondta, a helyi önkormány-
zat kapja meg az erre előirányzott 
összeget, meghirdeti a közbeszer-
zést, és az iskola csupán a projekt 
haszonélvezője. Évente 8-9 ezer lej 
közötti költséget jelent ez a helyi 
önkormányzat számára – magya-
rázta az iskola vezetője. Országos 

szinten mintegy 66 millió lejt irá-
nyoznának elő erre a célra.

Leghamarabb márciusban

Tavaly naptári évre szavazták meg a 
projektet, ami azt jelenti, hogy 2019. 
december 31-éig kapták az ételt a ta-
nulók, januárban már nem. 
Mivel még hátravan a Hiva-
talos Közlönyben való meg-
jelenése és a közbeszerzési 
folyamat, ezért valószínű, 
hogy leghamarabb csak már-
ciusban kapnak ismét ételt 
az iskolában. Addig is ma-
rad a napi szintű tej és kifl i, 
esetenként joghurt és keksz 
vagy alma, amelyet alanyi jogon min-
den hazai diák és óvodás megkap, bár 
nagy valószínűséggel ez nem fedezi a 
napi tápanyagszükségletüket.

A hiányzások csökkenésében mérhető a meleg ebéd hozadéka
• Az idei tanévben is kísérleti jelleggel folytatná a
tanügyminisztérium az ország száz iskolájában a meleg
ebédnek nevezett kísérleti programját, bár ez legtöbb
esetben nem meleg ételt, hanem mindössze egy-egy
szendvicset jelent.




