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Felelőtlenség 
koronavírus idején

Persze az ĳ edtség természetesnek és normálisnak nevezhe-
tő, a tömegpszichózis, a csordaszellem hatása pedig szintén 
nem elhanyagolható tényező az olyan rendkívüli helyzetek-
ben, mint a világban jelenleg tomboló koronavírus-járvány. 
Mégis az, ahogyan az egyébként valóban példátlan helyzet 
ellenére az Olaszországban élő román állampolgárok egy 
része reagált arra, hogy a járvány európai gócpontjának szá-
mító országban a fertőzés további terjedésének megaka-
dályozása érdekében karantént rendeltek el, még ilyen kö-
rülmények között is a minősíthetetlen kategóriába tartozik. 
Mint ismert, az Észak-Olaszországban élő román vendég-
munkások egy része a zárlat hírére összepakolt, és azon-
nal elindult Románia felé. Az eredmény: az ország nyugati 
határain feltorlódott kocsisorok kígyóznak, mivel a román 
hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
megpróbálják kiszűrni a potenciális fertőzötteket. Azokat 
pedig, akik a legfertőzöttebb, vörös zónákból érkeznek, au-
tomatikusan két hétre karanténba zárják. Az Olaszországból 
útra kelők döntése annak fényében különösen visszatetsző, 
hogy az olasz mellett a romániai hatóságok is folyamatosan 
kérlelik őket: ne induljanak el, maradjanak ott, ahol vannak. 
Hiszen ezzel csak továbbterjesztik a járványt – ráadásul úgy, 
hogy először a közvetlen hozzátartozóikat, különösen a jár-
vány által leginkább veszélyeztetett idős rokonaikat fertőzik 
meg. Arról nem is beszélve, hogy tényleg nehezen felfogha-
tó, mire számítottak, amikor már napokkal ezelőtt Románia 
is jelentős korlátozó intézkedéseket vezetett be a potenci-
ális fertőzöttek kiszűrése érdekében, és már jó ideje ezrek 
vannak karanténban.

Vagyis külön számíthattak rá, hogy még sanyarúbb sors 
vár rájuk, mintha olaszországi lakhelyükön maradtak volna. 
Hiszen azokat, akik a kiemelten veszélyes olasz régiókból 
érkeznek, a határról azonnal kéthetes karanténba szállít-
ják, ahol nem kimondottan ötcsillagos szálláskörülmények 
és kiszolgálás várja őket. Ráadásul, ha kiderül, hogy fertő-
zöttek, akkor a romániai egészségügyi rendszer ellátására 
szorulnak – aminél az olasz még a jelenlegi, iszonyatosan 
túlterhelt állapotában is jobb minőségű.

Az érintettek hozzáállását ugyanakkor jól jellemzi az, hogy 
sokak nem voltak hajlandóak elfogadni a szigorú romániai 
intézkedéseket, és lázadoztak a karantén ellen, így rendőri 
és csendőri érvvel kellett őket jobb belátásra bírni – mintha 
valamilyen oknál fogva meg lennének győződve arról, hogy 
rájuk nem vonatkozhat a szigor, és jogukban áll az ottho-
niakat veszélyeztetni. A másik kategória a trükközős utas, 
aki kerülőúton, Bulgárián keresztül próbál hazajutni, azt 
hazudva, hogy nem Olaszországból vagy más, a járvány ál-
tal súlyosan érintett övezetből érkezett. Jogosan merül fel a 
kérdés: mi állhat annak a hátterében, hogy tíz- és százezrek 
veszik ilyen mértékben semmibe a hivatalos felhívásokat? 
Talán nem lövünk túlságosan mellé, ha a fejlemények mö-
gött a félelem mellett a jellegzetes kelet-európai mentalitást 
véljük fölfedezni, amely nem bízik a hatóságokban, ezért 
nem fogad szót nekik, sőt mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy megkerülhesse az utasítások teljesítését. És erre 
még büszke is, hiszen amolyan népi hősnek látja magát, aki 
szembe mert szállni az elnyomó felsőbb hatalom ukázával. 
Mindez az évszázados történelmi tapasztalat eredménye, az 
idegen megszállók és a basáskodó helyi kiskirályok vissza-
éléseinek kivédésére a túlélés érdekében kialakult „refl ex”. 
Igencsak rossz bizonyítványt állít ki az elmúlt 30 év romániai 
politikai elitjéről az a tény, hogy ez a mentalitás a rendszer-
váltás után harminc évvel is ilyen intenzíven él, még azok 
körében is, akik jórészt a politikusok tehetetlensége, kor-
rupciója és egyéb jellegű vissszaélései miatt kerestek külföl-
dön normálisnak nevezhető megélhetést, és hosszú évek, 
akár évtizedek óta nyugati mentalitású közegben élnek, de 
a jelek szerint – szintén refl exszerűen – az ottani hatóságok-
ban sem bíznak túlzottan. Mint látható, sem a politikai elit-
nek, sem az egészségügyi hatóságoknak nincs semmilyen 
hitelük és tekintélyük – amin például az új kormányról szóló 
bizalmi szavazást ellehetetlenítő legújabb, felelőtlen csü-
törtöki húzás alapján az államfő és a kormányzó liberálisok 
részéről nincs is nagyon miért csodálkozni.

Mindez persze nem menti fel az ön- és közveszélyes 
módon eljáró polgárokat, de érthetőbbé teszi a magatar-
tásukat. Ilyen körülmények között pedig igencsak nehéz-
nek, már-már kilátástalannak tűnik a fertőzés elterjedése 
elleni harc, ha a járványt a választott vezetőkkel és az ál-
lami intézményekkel szembeni bizalomhiány, a hatósági 
intézkedések bojkottálása és a politikusok felelőtlensége 
is súlyosbítja.
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Nem kis terhet ró a szülőkre az 
oktatás felfüggesztése: a járvány-
ügyi intézkedést ugyan helyeslik, 
viszont sokaknál fejtörést okoz, 
hogy mit kezdjenek a gyermekek 
hirtelen kapott nagy szabadsá-
gával. Arról érdeklődtünk, hogy 
a dolgozó szülők miként oldják 
meg a gyerekfelügyeletet az elkö-
vetkező időszakban.
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F ejtörést okoz az óvodás és iskolás 
gyerekek szüleinek, hogy hogyan 
oldják meg a kicsik felügyeletét, 

miután a koronavírus-járvány megfé-
kezése miatt zárva tartanak a taninté-
zetek. Szatmári Judit és férje is orvosok 
Marosvásárhelyen, ezért még fokozot-
tabb veszélynek vannak kitéve, két 
kisiskolás gyerekük felügyeletét pedig 
bébiszitter segítségével oldják meg eb-
ben az időszakban, mivel a nagyszü-
lők is dolgoznak. Molnár Heléna, két 
kisgyerek édesanyja, szerencsésebb 
helyzetben van, ők mindig számíthat-
nak a nyugdíjas nagyszülők segítségé-
re, ezért ezekben a napokban is a nagy-
mama vigyáz a kicsikre, amíg a szülők 
dolgoznak – mondta el a marosvásár-
helyi édesanya. Hozzátette, ha közbe-
jön valami a nagyszülőknek, akkor ő 
vesz ki szabadnapot a munkahelyéről.

Otthonról dolgozni – 
csak kényszermegoldás
Annak a családnak a legnehezebb ez 
az időszak, ahol csak a gyerekek van-

nak kényszervakáción, a szülőknek 
pedig dolgozniuk kell, ráadásul ott-
honról végzett munkájuk van. Libeg 
Zsuzsa újságírót kérdeztük, hogyan 
boldogul ebben az időszakban otthoni 
munkával és gyerekekkel egyszerre. 
„Többszörösen kimerítő, sokkal több 
a megszakítás, lassabban haladok a 
munkámmal, jobban oda kell össz-
pontosítanom mindenre, és még így 
is sokkal nagyobb a hibalehetőség” 
– összegezte a két kisgyerek mellett 
végzett otthoni munka nehézségeit 
az újságíró. Kifejtette, a nagyszülők-
höz azért nem viszi a gyerekeket, mert 
krónikus betegek, és tudja, hogy rájuk 
nézve veszélyesebb ez a vírus, így az el-
következő másfél hétben velük fognak 
maradni. Ugyancsak otthoni munkája 
van Novák Enikőnek is, aki tortákat és 
süteményeket készít Marosvásárhe-
lyen. „Nem egyszerű ilyen helyzetek-
ben az otthoni munka. Természetesen 
minél nagyobbak a gyerekek, annál 
hosszabb ideig játszanak együtt vagy 
külön-külön. Reggel korán kelek, hogy 
a munka egy része készen legyen, mire 
indulna a reggeli rutin. Délután apa 
vagy mamáék segítenek, amíg be tu-
dom fejezni a hátralevő munkámat” – 
mesélt a gyerekekkel eltöltött otthoni 
munkanapjáról Novák Enikő.

Tevékenységek gyerekeknek
Antal Orsolyának három kisgyereke 
van, ő otthonról dolgozik, így a fel-
ügyelet adott, viszont így is fogas kér-
dés, hogy több hétig mivel tudja leköt-
ni a kicsiket. „Mindenféle papírárut 
vásároltam, hogy tudjunk origamizni, 
vágni, ragasztani. Leporoljuk a vetí-
tőgépet is. Mindenképpen tevékeny-

séget kell kitalálni a gyerekeknek, 
egyébként nagyon hamar megunják 
a kényszervakációt” – magyarázta 
a székelyudvarhelyi édesanya. Szat-
mári Éva könyvelő otthonról fog dol-
gozni az elkövetkezőkben, ötéves 
kisfi ára ő vigyáz. „Kézműveskedünk, 
játszunk, és reméljük, hogy jó idő is 
lesz, hogy az udvarra kimehessünk” 
– sorolta. Hozzátette, otthon dolgoz-
ni nem is olyan egyszerű, ha közben 
a gyerek is ott van. „Úgy oldottuk 
meg, hogy nálunk gyűlnek össze a 
család gyermekei. A nagyobb fi am 
ötödikes, a kisebbik nagycsoportos, 
és két iskolás unokatestvérük együtt 
tölti a kényszervakációt. Az udvarról 
nem mehetnek ki, de a kapun belül 
lehetőség van arra, hogy a szabad-
ban játsszanak. Egyébként inkább 
bent vannak a házban, tévéznek vagy 
számítógépen játszanak. Édesanyám 
nyugdíjas, ő ügyel rájuk, és gondos-
kodik róluk, nem kell kimaradnunk 
a munkából” – meséli egy gyergyó-
szentmiklósi anyuka. Elmondja még, 
hogy az iskolások kaptak bőven házi 
feladatokat is, amivel egyet is ért, hi-
szen a tananyagot el kell sajátítaniuk 
valamikor.

Szabadnap, ha más 
megoldás nincs
Csíkszéken is számos szülőnek okoz 
gondot a gyerekek felügyeletének 
megszervezése. Az oktatás felfüggesz-
tésének bejelentése után a Csíki Anyák 
Egyesületének Facebook-csoportjá-
ban rengeteg édesanya fejezte ki ag-
godalmát, mondván, hogy nincs, kire 
bíznia gyerekeit, és egymástól kértek 
segítséget, tanácsokat a kényszerhely-
zet megoldására. A beszélgetésből ki-
derült, sokan rokonokhoz fordultak, 
mások ismerősöket, szomszédokat, 
esetleg tanügyben dolgozó szülőket 
kértek meg, hogy vigyázzanak gyere-
keikre, néhányan dadust fogadtak, 
de szép számmal akadtak olyanok is, 
akik kénytelenek voltak szabadságra 
menni, vagy otthoni munkavégzést 
vállaltak. Egy többgyerekes édesapa 
érdeklődésünkre elmondta, mivel ő 
és felesége is a csíkszeredai múzeum-
ban dolgozik, ahol szintén korlátozá-
sokat vezettek be, meg tudták oldani, 
hogy felváltva otthonról dolgozzanak. 
„A múzeumban a látogatást felfüg-
gesztették, közönségszolgálat nincs, 
az irodai munka egy részét pedig itt-
honról is el tudjuk látni, így egyelőre 
nincs gond, a továbbiakban aztán 
meglátjuk, hogy alakul” – tette hozzá.
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De mi legyen a gyermekekkel?
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Iskolabezárás: fi zetett szabadnapot kaphat az egyik szülő

Döntő kamaraként megszavazta csütörtökön a képviselőház azt a tör-
vénytervezetet, amelynek értelmében szabadnapot kapnak a szülők, ha 
ideiglenesen bezárnak az iskolák. A szabadnapok számát határozatban 
szabja meg a kormány. A jogszabály előírja, hogy azokon a napokon, 
amelyeken a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy más „extrém hely-
zetek” miatt ideiglenesen szünetel a tanítás az iskolákban, a 12 év alatti 
gyerekek szülei – fogyatékkal élők esetében 18 év a korhatár – fi zetett 
szabadnapra jogosultak, hogy felügyeljék gyermeküket. Egy, a szakbi-
zottságokban elfogadott módosító javaslat értelmében a szülők abban az 

esetben jogosultak a szabadnapra, ha munkahelyük nem teszi lehetővé, 
hogy otthonról vagy távmunkában lássák el feladatukat. A szabadnapot 

egyik szülő kérvényezheti munkaadójánál. A kérelemhez mellékelni kell a 
másik szülő felelősségvállalási nyilatkozatát arról, hogy nem igényelt ő is 
szabadnapokat e törvény alapján. A szabadnapokra egy munkanapra eső 
bére 75 százalékának megfelelő összeget kap a szülő, de ez nem halad-
hatja meg a bruttó átlagbér 75%-át.

A kényszervakáció miatt a szülőknek napközbeni tevékenységeket, elfoglaltságokat kell keresniük gyerekeik számára 




