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Felkészítők járvány idején
Végiglátogatják az iskolákat, hogy ellenőrizzék az óvintézkedéseket 
• Videokonferenciát 
tartott a tanintézetek 
vezetőivel a Hargita 
Megyei Tanfelügyelő-
ség, hogy összegezzék, 
eleget tudnak-e tenni 
mindenhol a járvány-
megelőzési intézkedé-
seknek a hamarosan 
kezdődő cikluszáró 
vizsgákra való felké-
szítők során. A tanfel-
ügyelőség képviselői 
a jövő hét folyamán 
személyesen is felke-
resnek minden tanin-
tézetet, hogy megbi-
zonyosodjanak róla, 
a megfelelő óvintéz-
kedések betartásával 
kezdődik el a nyolcadi-
kos és tizenkettedikes 
diákok felkészítése a 
vizsgákra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

V églegesítette hétfőn a jú-
nius másodikán kezdődő 
vizsgafelkészítőkre, illetve 

az azokat követő cikluszáró 
vizsgákra – a képességfel-
mérőkre, illetve az érettségi-
re – vonatkozó járványmeg-
előzési kötelezettségeket 
az oktatási minisztérium. 

Hargita megyében elsőként 
a felkészítőkre vonatkozó előírások 
betartására koncentrálnak, a me-
gyei tanfelügyelőség – amint arról 
Demeter Levente főtanfelügyelő 

lapunknak beszámolt – szerdán vi-
deokonferenciát is tartott a taninté-
zetek vezetőivel a témában.

Mire kell számítani?

Az előírások értelmében már a ka-
puban megmérik a diákok és a sze-
mélyzet testhőmérsékletét a megyei 
népegészségügyi igazgatóság által 
megbízott asszisztensek és orvosok, 
illetve védőmaszkot is kap minden-
ki – ezeket az oktatási minisztérium 
biztosítja –, majd az előre kijelölt 
pedagógusok az osztálytermekbe 
kísérik a felkészítőn részt vevő ta-
nulókat. Az osztálytermek eseté-
ben kikerült az előírásokból, hogy 
a maximális diáklétszám tíz lehet, 
így Hargita megyében a legtöbb 
iskolában nem jelent majd gondot 
egy teremben – szükség esetén az 
iskola legtágasabb helyiségében, 

a dísztermében – elhelyezni egy 
teljes osztályt – magyarázta a fő-
tanfelügyelő. Hozzáfűzte viszont, 
hogy kötelezően két méter távolság-
ra kell legyenek egymástól a diákok 
és mindegyiküknek legalább négy 
négyzetméternyi terület kell jus-
son, amit szigorúan be is tartanak. 
Tágas termekből a vidéki iskolák-
ban nincs hiány, ha esetleg akad 
olyan iskola, ahol nem tudják majd 
egy osztályban biztosítani ezeket a 
feltételeket, akkor szükség szerint 
ketté osztják az osztályközösséget 
és két teremben helyezik el őket. A 
felkészítés így sem lesz körülménye-
sebb, ugyanis ilyen esetben azonos 
időben két különböző tantárgyból 
tartanak majd felkészítőt a két fél 
osztálynak – vázolta a terveket De-
meter Levente. Megjegyezte, hogy a 
szaktárca papírtörlőkendő haszná-
latát javasolja az illemhelyeken, de 

szóba jöhetnek más, egyszer hasz-
nálatos kéztörlők, vagy kézszárítók 
is. A hagyományos törölközők hasz-
nálatáról szó sem lehet. 

„Nem rendkívüli előírások, ezek-
nek a feltételeknek haladéktalanul 
meg kell felelni. Szerdán volt vi-
deokonferenciánk az igazgatókkal, 
senki nem jelezte, hogy problémája 
lenne ilyen szempontból. De mi se 
hagyunk semmit a véletlenre, jö-
vő hét folyamán a tanfelügyelőség 
minden iskolát meg fog látogatni: 
a helyszínen megnézzük, hogy 
minden feltételnek megfelelnek-e, 
és ha valahol hiányosságokat ta-
pasztalunk, akkor oda még egyszer 
vissza fogunk menni. Megteszünk 
mindent, hogy minden rendben le-
gyen” – tájékoztatott Hargita megye 
főtanfelügyelője.

Csak a járványmegelőzési 
intézkedések maradéktalan 
betartásával kezdődhetnek el 
a felkészítők

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Hungarikum lett 
a búcsú
Hungarikummá nyilvánította 
csütörtöki ülésén a csíksomlyói 
pünkösdi búcsút és kegyhelyet 
a Hungarikum Bizottság, elis-
merve ennek egyedi, vallásos 
és közösségépítő jellegét – 
tájékoztatott az RMDSZ. Mint a 
szövetség közleménye kiemeli: 
a nemzeti értékpiramis legma-
gasabb fokára való besorolás 
méltó elismerése a székelység 
több mint 1000 éves hagyomá-
nyának, az egész Kárpát-me-
dencei magyarság közös 
szellemi értékének. „Hálásak 
vagyunk, hogy a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú és kegyhely 
ezután egy listán szerepelhet a 
Magyar Pálos Renddel, a pan-
nonhalmi Bencés Főapátsággal 
és környezetével, gróf Széche-
nyi István szellemi hagyatéká-
val, vagy a Kodály-módszerrel” 
– idézi a közlemény Hegedüs 
Csillát, az Erdélyi Magyar 
Értéktár Bizottság elnökét, az 
RMDSZ kultúráért felelős alel-
nökét. Mint emlékeztetett, a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú az 
összmagyarság legjelentősebb 
vallási és nemzeti ünnepévé 
vált, minden évben több mint 
félmillióan zarándokolnak ide 
Erdélyből, de szerte a világból 
is. A csíksomlyói búcsút 2018-
ban terjesztették a Hungari-
kum Bizottság elé az RMDSZ 
kezdeményezésére, az erdélyi 
ferences rend támogatásával. 
Hungarikummá kizárólag olyan 
kiemelkedő nemzeti érték 
nyilvánítható, amely előzőleg 
már felvételt nyert a Magyar 
Értéktárba – ez a csíksomlyói 
búcsú esetében 2017-ben 
történt meg. 

Forgalomátirányítás
Csíkszentdomokoson a 125-ös 
jelzésű megyei út vasúti átjáró-
jánál munkálatokat végeznek 
az elkövetkező napokban, 
ezért a forgalom lezárására 
kell számítani május 25-én 6 
óra 30 perctől május 29-én 15 
óráig. A forgalmat a csíkszent-
tamási átkelőhöz terelik ebben 
az időszakban.
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Jelenleg három gócpontot tartanak 
nyilván Csíkszéken – számolt be 

Ráduly Róbert Kálmán Csíkszere-
da polgármestere csütörtökön. A 
városvezető kijelentette, az első, 
hivatalosan gócpontként említett 
Csíkmindszenten 26 pozitív eset 

van, Csíkszépvízen a kezdeti 4-ről 
16-ra emelkedett ez a szám, míg 
Csíkszentgyörgy községben 7-8 sze-
mély fertőződött meg. A helyi ka-
tasztrófavédelmi bizottság csütör-
töki ülését követően Ráduly kitért a 
városi helyzetre is: az egészségügyi 
igazgatóság gyors közbelépésének 
köszönhetően sikerült megfékezni 
egy lehetséges gócpont kialakulását 
a megyeszékhelyen.

73-an már kórházban

Már 73 személyt ápolnak a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház fer-
tőző betegségeket kezelő és tüdőgyó-
gyászati osztályain. Közülük 65-en 
igazoltan koronavírus-fertőzöttek, 
nyolcan pedig fertőzésgyanúsak. A 
szerdai 54-ről csütörtök délutánra 
65-re nőtt a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház fertőző betegségeket 

kezelő, illetve tüdőgyógyászati osz-
tályain ápolt koronavírus-fertőzöttek 
száma – tudtuk meg Kiss Edittől, a 
kórház szóvivőjétől. A kezelőorvosok 
tájékoztatása szerint a betegek álla-
pota többnyire jó, az esetek többsége 
könnyű, illetve közepesen súlyos le-
folyású. Vannak tünetmentes fertő-
zöttek, de olyan betegek is, akiknél 
különböző mértékű és súlyosságú 
tüdőgyulladás alakult ki. Az igazol-
tan fertőzöttek mellett további 8 fer-
tőzésgyanús személy van a kórház 
somlyói osztályain.

A szóvivő azt is elárulta, hogy 
a két említett osztályon és a modu-
láris kórházban összesen 78 hely 

van, amelyek lassan betelnek. Ettől 
eltekintve a betegek ellátását min-
denképpen megoldja az intézmény. 
A tünetmentes fertőzöttek esetleges 
máshol való elhelyezéséről 
továbbra is egyeztetések 
zajlanak. Az említett két 
osztályon egyébként csak a 
Covid-19-betegeket, illetve 
a fertőzött-gyanús betege-
ket ápolják. A más fertőző 
betegségekben szenvedők 
ellátására a járványra való fel-
készülés során a kórházban létrejött 
és működik a fertőző betegségeket 
kezelő II-es osztály, a bőr- és nemi-
gyógyászati osztály felületein. 

Több fertőzött, több gócpont, ráadásul fogyóban a kórházi szabad ágyak
• További tíz személynél igazolták a koronavírus-fertőzést csütörtökön Hargita 
megyében, így 100-ra emelkedett a térségben a járvány kezdete óta igazolt koro-
navírus-fertőzések száma, az aktív eseteké pedig 78-ra – derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal közleményéből. 




