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Átmentek a lázmérőszűrőn
Lejárt a nyolcadikosok román nyelv és irodalom vizsgája
• A  Hargita és Maros 
megyei nyolcadiko-
sok közül senkinek 
nem haladta meg a 
37,3 Celsius-fokot a 
testhőmérséklete a 
hétfőn reggel kezdő-
dött képességfelmérő 
vizsgák előtt, így min-
den megjelent tanuló 
levizsgázhatott – tá-
jékoztatták a Székely-
hont a megyei főtan-
felügyelők. A sikeres 
lázmérőteszt után két 
óra állt a diákok ren-
delkezésére ahhoz, 
hogy román nyelv és 
irodalomból bizonyít-
hassanak.

H A J N A L  C S I L L A

E lőször mentek be úgy képes-
ségfelmérő vizsgára a nyolca-
dik osztályt végzett diákok, 

hogy az intézmény egészségügyi 
dolgozója lázat mért náluk belépés-
kor. Az oktatási és egészségügyi 

minisztériumok közös rendelete 
alapján ugyanis a testhőmérsék-
let-mérés a SARS-CoV-2 vírushordo-
zók kiszűréseként szolgálhat, annak 
ellenére, hogy az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD) több-
ségi tagjainak döntése értelmében 
ez hátrányosan megkülönböztető 

lehet a diákok számára, mivel a ma-
gasabb testhőmérséklet egymagá-
ban még nem jelent orvosi bizonyí-
tékot a koronavírus-fertőzöttségre. 
Június 2–12. között országos szinten 

42 olyan eset volt, amikor a diákok 
testhőmérséklete 37,3 Celsius-fok fe-
lett volt, és ezért nem mehettek be a 
felkészítőre. A diákok több mint het-
ven százaléka vett részt a felkészítő-
kön az elmúlt két hétben – jelentette 
be nemrég Monica Anisie oktatási 
miniszter.

Mindenki vizsgázhatott

Összesen 2863 Hargita megyei diák 
iratkozott fel a nyolcadikosok záró-
vizsgájára – tájékoztatott Demeter 

Levente, Hargita megye főtanfelügye-
lője. „Szerencsére mindenki be tudott 
menni vizsgázni, nem volt senkinek 
magasabb a testhőmérséklete. Nem 
voltak problémák, néhol áramszünet 
volt, de megoldották a helyzetet. A mi-
nisztérium és mi is úgy határoztunk, 
hogy – akár az előző években –  min-

den diáknak nyolc harmincra az 
osztályteremben kell lennie, ezért az 
elmúlt két hét tapasztalatából kiin-
dulva úgy oldották meg az iskolák, 
hogy a diáklétszámtól függően ennél 

fél órával, negyven perccel korábban 
hívták be a diákokat. Legkorábban 
7.50-re kellett ott lenniük, így volt ele-
gendő idő a lázmérésre” – számolt be 
Demeter Levente. 

Otthoni elkülönítésben

Maros megyében sem volt olyan vizs-
gázó diák hétfőn reggel, akinek meg-
haladta volna a testhőmérséklete a 
37,3 Celsius-fokot – tájékoztatott Illés 
Ildikó, a megye helyettes főtanfel-
ügyelője. „Összesen 4750-en iratkoz-
tak fel a vizsgára Maros megyében, 
ebből 338 tanuló nem jelent meg a hét-
fői vizsgán, otthoni karanténban 12 
gyerek van a megyében, akik 
a két hét múlva kezdődő spe-
ciális fordulóban vizsgáznak 
majd” – mondta el Illés Ildikó. 
A diákoknak két óra állt ren-
delkezésükre a román nyelv 
és irodalom írásbeli felmérő-
jének megoldására. Az isme-
retlen szöveg egy elbeszélés 
volt, egyebek mellett az epikus 
műfaj jellemzőiről kellett írniuk, a 
második  egy olyan szövegrész volt, 
amellyel kapcsolatban szövegértel-
mező kérdésekre kellett válaszolniuk. 
Utolsó feladatként történetet kellett 
írniuk a kedvenc időtöltésükről.

A következő vizsga június 17-én, 
szerdán reggel kezdődik, amikor 
matematikából mérik fel a diákok 
képességeit, 18-án, csütörtökön 
anyanyelvből bizonyítanak a tanu-
lók. Az eredményeket június 22-én 
14 óráig teszik közzé.

A felkészítőkön még lehetett 
telefon, tolltartó, könyv 
a diákoknál, a vizsgákra 
már semmit nem vihetnek 
be magukkal
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P A T A K Y  I S T V Á N

Azaz ha valaki a romániai vizit után 
visszatér, akkor kéthetes otthoni 

izolációba kell vonulnia. Nem történt 
bejelentés a karantén kötelezettségének 
eltörléséről a Magyarországra látogató, 
Erdélyben élő magyar állampolgárok 

esetében sem. Kiss Róbert ren-
dőr alezredes, a magyaror-
szági operatív törzs ügyeleti 
központjának munkatársa 
hétfői sajtótájékoztatóján le-
szögezte: Románia határátke-
lői schengeni külső határok, 

vagyis azokon folyamatos a 
határellenőrzés. Nyomatékosította azt 
is, hogy nem magyar állampolgárok 
csak akkor léphetnek be Magyaror-
szágra, ha az érintett országgal kétol-
dalú megállapodás van érvényben a 
karanténmentes határátlépést illetően. 
Románia és Magyarország között nincs 

még ilyen egyezmény. E tekintetben 
nem biztató fejlemény a fertőzések nö-
vekvő száma Romániában. Jelenleg ki-
zárólag az agrárágazatban dolgozók, a 
különös méltánylást igénylők, valamint 

a Nyugat-Európába tartó román állam-
polgárok léphetnek be Magyarországra. 
A hétfői tájékoztatón az is elhangzott, 
hogy az operatív törzs folyamatosan 
elemzi és értékeli a járványügyi adato-

kat, ezek alapján pedig a szigorú korlá-
tozások fenntartása indokolt.

Méltánylás kérhető

A karanténmentes magyarországi 
utazáshoz jelenleg az egyetlen jár-
ható utat a különös méltánylás kér-
vényezése jelenti. Ezt személyesen 
vagy meghatalmazott képviselő út-
ján lehet benyújtani kizárólag elekt-
ronikus úton a police.hu internetes 
oldalon (http://www.police.hu/hu/
ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/
meltanyossagi-kerelem-magyar-
orszagra-torteno-beutazashoz). A 
kérelmet a rendészeti országos ren-
dőrfőkapitány-helyettes bírálja el. 
Különös méltánylást érdemlő körül-
ményként értékelhetik például, ha a 
kérelmező igazolja, hogy a belépés 
célja üzleti célú tevékenység vagy 
egyéb munkavégzés, egészségügyi 
ellátás igénybe vétele vagy hallgatói 
jogviszony alapján fennálló vizsga-
kötelezettség teljesítése.

Nincs utazási könnyítés Magyarország felé
• Bár az erdélyi magyarok és a Magyarországon élő Erdélyből elszármazottak között 
nagy lelkesedést váltott ki a hír, miszerint június 15-étől karanténkötelezettség nélkül 
lehet Magyarországról Romániába utazni, sokan nem tudják, hogy a Magyarországra 
való beutazás feltételei változatlanok maradtak.

Újabb fertőzöttek 
Hargita megyében
Folytatódott a koronavírus-fer-
tőzöttek számának növekedése 
Hargita megyében, ahol hat 
újabb esetet igazoltak hétfőn, 
ezzel 211-re emelkedett a 
térségben a járvány kezdete óta 
igazolt esetek száma – derült 
ki a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal közleményéből. Közülük 
111-en meggyógyultak, öt 
személy elhunyt, 95 aktív fertő-
zöttet pedig a csíkszeredai és a 
székelyudvarhelyi kórházakban 
tartanak megfigyelés alatt. 
Maros megyében két újabb ko-
ronavírussal fertőzött személyt 
azonosítottak, így 702-re nőtt 
azok száma, akik a járvány 
kezdete óta megfertőződtek. A 
Maros megyei prefektúra jelen-
tése szerint 608 személy már 
meggyógyult, 66 elhalálozott, 
így az aktív betegek száma 28. 
Rajtuk kívül koronavírus-fer-
tőzés gyanúval 44 személyt 
tartanak megfigyelés alatt a 
fertőző betegségek klinikáján. 
Háromszéken jelenleg 247 
beteget tartanak nyilván.

• RÖVIDEN 

Az Erdélyben élő magyar állampolgárok számára 
sincs könnyítés
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