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Helyi példák a „zöld határra”

Marosvásárhelynek kicsivel több mint 
134 ezer lakosa van, ez azt jelenti, hogy 
akkor maradhat a településen a zöld 
forgatókönyv szerinti iskolakezdés, 
ha a fertőzöttek számának átlaga nem 
haladja meg a napi 134-et két hét lefor-
gása alatt. Székelyudvarhelyen például 
átlagban napi 36 alatt kell maradnia 
az újonnan jelentett esetszámoknak 
két héten át ahhoz, hogy a szokásos 
módon elkezdődjön az iskola. Maros 
megyében szerdán kilenc új esetet 
jelentettek, de azt nem közölték, hogy 
az esetek milyen településről érkeztek. 
Egyébként a hatóságok hivatalosan 
soha nem közölték az esetszámokat te-
lepülésekre lebontva a járvány kitörése 
óta, kizárólag megyei szinten jelentet-
ték az új megbetegedéseket.

Anisie: tanévkezdésre meglesznek a táblagépek

Monica Anisie oktatási tárcavezető szerda este azt is közölte, hogy szeptember 10-éig 
kell átadnia a beszállítónak azt a 250 ezer táblagépet, amelyet a hátrányos helyzetű 
családokból származó gyerekeknek szán az oktatási minisztérium. A miniszter rámuta-
tott, a kormány elkülönítette a 250 ezer táblagép megvásárlásához szükséges össze-
get, és jelen pillanatban arra várnak, hogy az országos közbeszerzési hivatal véglege-
sítse az ügyletet. „A közbeszerzési feladatfüzetben szeptember 10-e szerepel az átadás 
határidejeként, addig tehát meg kellene kapni ezeket” – fogalmazott Anisie, hozzáté-
ve, hogy a beszállítónak az internetcsatlakozást is biztosítania kell majd. A miniszter 
kiemelte, a 250 ezer táblagép mellett 74 ezer laptop vásárlását is tervezi a szaktárca, 
utóbbiakat 1100 középiskola kapná meg. „Nagyon szeretnénk, hogy a tantermekben 
kezdődjön el az iskola szeptemberben, de készen kell állnunk az online oktatásra is, 
ha a járványhelyzet megköveteli” – idézi a tárcavezetőt az Agerpres.

Felmérik az iskolák infrastrukturális és személyzeti igényeit

Monica Anisie oktatási miniszter csak most kérte fel a tanfelügyelőségeket arra, hogy 
augusztus 12-éig térképezzék fel az ország összes tantermét, és számolják ki, hány 
tanuló léphet be egy osztályba úgy, hogy betartható legyen a törvény által szabályozott 
távolságtartás, hány tanárt kellene még alkalmazni abban az esetben, ha új tantermek-
re vagy délutáni váltásra is szüksége lesz az iskolának. Az egészségügyi minisztérium 
egyméteres távolságtartást ír elő a tantermekben, tehát minden igazgatónak meg kell 
vizsgálnia azt, hogy miként tudja ezt megoldani az iskolájában. Azt kell tehát felmérni, 
hogy ennek a betartásával hogyan tudnak beférni a diákok a terembe, esetleg szükség 
lesz-e a laborok bevonására vagy délutáni váltás bevezetésére, illetve új pedagógus-
állásokra – magyarázta megkeresésünkre Demeter Levente Hargita megyei főtanfel-
ügyelő. „Eddig nem szembesültek a tanintézetek és a tanfelügyelőség sem hasonló 
helyzettel, hiszen márciustól mindenki otthon volt, a felkészítőknél nem volt szükség 
plusztermekre, ezért még nincs egy átfogó képünk arra vonatkozólag, hogy hol vannak 
pluszosztálytermek, de jövő csütörtökön már tudni fogjuk, mert addig le kell adni az 
összesítéseket a minisztériumnak” – fejtette ki a főtanfelügyelő.
Camelia Irimie-Matei, a Maros megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője szerint egy táb-
lázatban kell jelenteniük olyan részletes információkat, mint az iskolák tantermeinek 
és laborjainak, kabinetjeinek száma, a gyerekek létszáma, hogyan tudják megszer-
vezni a tanítást az előírt távolság betartásával, milyen más termek állnak rendelke-
zésükre az adott településen, illetve ha szükségük van-e új pedagógusállásokra. És 
azon diákok létszámát is be kell írniuk, akiknek szükségük van digitális eszközökre 
online tanulás esetén. „Az iskolákra bízzák a kezdést, hiszen ők ismerik a legjobban 
a saját helyzetüket, ezért nagyon pontos információkat kell közölniük az iskolaigaz-
gatóknak ebben a táblázatban” – tette hozzá Camelia Irimie-Matei.

 » Az iskolák hiába felelnek 
meg a higiéniai és egészségügyi 
előírásoknak, ez nem zárja ki a 
megfertőződés lehetőségét, hi-
szen a tanulók tömegközlekedési 
eszközöket használnak, az isko-
lán kívüli világgal is érintkeznek. 

Zöld forgatókönyv esetén a gyere-
keknek kötelező módon iskolába kell 
menniük szeptember 14-től – szögezte 
le Monica Anisie tanügyminiszter. Ám 
a szülők és a diákok képviselői szerint 
nem nyújt kellő biztonságot a vissza-
igazolt új esetszámokra alapuló átlag-
számítás, az iskolai megfertőződések 
pedig pereket is eredményezhetnek.

 » HAJNAL CSILLA, PÁVA ADORJÁN

M onica Anisie oktatási miniszter 
szerint a szeptember 14-ei tanév-
kezdés után, zöld járványügyi for-

gatókönyv esetén a gyerekeknek kötelező 
módon iskolába kell menniük, a szülők nem 
tarthatják otthon őket elővigyázatosságból. 
Azonban nem minden szülő ért egyet ezzel, 
és már a perek lehetősége is felmerült, ha 
esetleg megfertőződnek a diákok. Utóbbiak 
egyes képviselői szintén tiltakoznak a felvá-
zolt megoldások ellen.

Amint arról beszámoltunk, Klaus Iohan-
nis államfő szerdán bejelentette, szeptem-
ber 14-én elkezdődik az új tanév, a legtöbb 
diák pedig iskolába megy. Három forga-
tókönyvet dolgoztak ki iskolakezdésre a 
járvány alakulása függvényében. Az első a 
„zöld” forgatókönyv, ami azon települések 
iskoláiban lép hatályba, amelyekben az 
ezer főre eső új megbetegedések számának 
átlaga legtöbb egyre tehető az előző 14 nap-
ban. Ez a forgatókönyv a régi normalitás-
hoz való visszatérést jelenti, vagyis minden 
diák visszatérhet az iskolák padjai közé, 
illetve az óvodákba. A második a „sárga” 
forgatókönyv, amit akkor alkalmaznak, ha 
az adott településen két hét alatt az ezer 
főre eső napi új esetszám 1–3 között alakul. 
Ebben az esetben egyfajta hibrid oktatási 
rendszert alkalmaznak, vagyis az óvodá-
sok, az elemi iskolások, valamint a végzős 
(8. és 12. osztályos) diákok mennek iskolá-
ba; a tanintézet döntése értelmében a töb-
biek egy része otthonról, online formában, 
másik része pedig az oktatási intézmény-
ben vesz részt az órákon. A „vörös” forga-
tókönyv akkor lép érvénybe, ha a megelőző 
napokban az ezer főre eső napi esetszám 
meghaladta a hármat, ebben az esetben 
bezárják az oktatási intézményeket, a ta-
nítás pedig átkerül az online térbe. Arról, 
hogy mely forgatókönyv lép hatályba, a 
megyei katasztrófavédelmi bizottság hoz 
döntést – hangsúlyozta Iohannis.

Iskolalátogatásra kötelez a zöld jelzés
Ezt követően Monica Anisie oktatási mi-
niszter szerda este kijelentette, zöld for-
gatókönyv esetén a gyerekeknek kötelező 
módon iskolába kell menniük, a szülők 
nem tarthatják otthon őket elővigyázatos-
ságból. „Ha a megyei vészhelyzeti bizott-

ság és a közegészségügyi igazgatóság azt 
mondja, hogy nem áll fenn semmiféle ve-
szély, nem értem, miért ne vennének részt 
az órákon a tanulók” – érvelt. Hozzátette, 
a megszokott módon 45 vagy 50 percesek 
lesznek az órák az új tanévben, és az orszá-
gos vizsgákon alkalmazott modell alapján 
szerveznék meg a tanulóknak az iskolába 
való érkezését és távozását. A tárcaveze-
tő arról is beszélt, hogy a sporttevékeny-
ségek, testnevelésórák mindenképpen a 
szabadban zajlanak, és néhány tanórát – 
például a zene- vagy rajzórát – is meg le-

het tartani a természetben, ha az időjárás 
megengedi, ez azonban minden esetben 
a tanintézet döntésén múlik. Az iskolai 
maszkviselés kapcsán a miniszter az Ager-
pres hírügynökség szerint rámutatott, ezt 
törvény írja elő, jelen pillanatban csak az 
5 évesnél kisebb gyerekek mentesülnek a 
maszkviselési kötelezettség alól. Ugyanak-

kor kiemelte, az óvodások és az elemisták 
esetében az egészségügyi minisztérium 
hozza meg az erre vonatkozó döntést. Hoz-
zátette, mind a zöld, mind a sárga forga-
tókönyv alkalmazása esetén kötelező lesz 
a higiéniai szabályok és a közegészségügyi 
intézkedések betartása az iskolákban. 
Arra a felvetésre, hogy a 30-as létszámú 
osztályokban miként biztosítják a másfél 
méteres távolság betartását, a tárcavezető 
azt mondta, utasították a megyei tanfel-

ügyelőségeket, hogy augusztus 12-éig vizs-
gálják meg az egyes tanintézetek helyze-
tét, azonosítsák az esetleges problémákat, 
és szeptember 14-éig közösen megtalálják 
majd a megoldást ezekre.

Per is lehet a gyerekek
megfertőződéséből
Ugyanakkor nem mindenkit győzött meg 
Anisie érvelése a zöld forgatókönyv sze-
rinti kötelező iskolalátogatásról. Iulian 
Cristache, a szülői egyesületek országos 
szövetségének (FNAP) elnöke a Digi24 tele-
víziónak úgy fogalmazott, nincs egyetértés 
a szülők körében arról, hogyan viszonyul-
janak a szeptember 14-ei tanévkezdéshez, 
a hatóságok által ismertetett forgatóköny-
vekhez. „Remélem, hogy az oktatási mi-
nisztérium nem rúgja fel a család és az 
iskola között kötött »szerződést«. Vannak 
olyan szülők, akik nem vinnék iskolába 
gyereküket, nem akarnak kockázatokat. 
Meg kell adni a lehetőséget a családnak, 
hogy eldöntse, iskolába küldi-e a gyereket, 
vagy sem” – fogalmazott az érdekvédelmi 
szervezet vezetője. Cristache szerint szoli-
daritásra és kompromisszumra van szük-
ség. Felidézte: Németországban iskolába 
járásra kötelezték a diákokat, ha pedig 
a zöld forgatókönyv nálunk is ezt jelenti, 
akkor megfertőződés esetén a családok be-
perelhetik a tanintézeteket és az igazgató-
kat, „de ezt nem szeretnénk”. Hozzátette, 
az iskolák hiába felelnek meg a higiéniai 
és egészségügyi előírásoknak, ez nem zár-
ja ki a megfertőződés lehetőségét, hiszen 
a tanulók tömegközlekedési eszközöket 
használnak, az iskolán kívüli világgal is 
érintkeznek. „Nincs garancia arra, hogy 
a gyerek védve lesz” – jelentette ki a Di-
gi24-nek a szülői egyesületek országos 
szövetségének elnöke.

Ugyanakkor több megyei diákszervezet 
is tiltakozását fejezte ki a szerdán vázolt 
megoldások ellen. A Bukarest, illetve Ilfov, 
Konstanca, Vâlcea és Máramaros megyei ta-
nulók képviselői szerint az átlagszámítások 
elhúzódhatnak, és mire a helyi hatóságok 
bezárnák az iskolákat, vészesen elterjedhet 
a koronavírus. Azt is jelezték, hogy a nagy-
városokban nem biztosítottak a megfelelő 
számú tesztelési lehetőségek, így az adatok 
nem szolgáltatnak valós képet a járvány-
helyzetről, ez pedig fertőzési gócpontok ki-
alakulását idézheti elő az iskolákban is. A 
diákszervezetek azt is felvázolták, hogy ha 
például egy középiskolában fertőzöttet azo-
nosítanak, azonnal be kell zárni az oktatási 
intézményt, és el kell indítani a járványügyi 
vizsgálatot, nem lehet az átlagokra várni.

Homályos kilátások. A hatóságok nem tudnak teljes biztonságot garantálni

A GYEREKEK EGÉSZSÉGÉÉRT AGGÓDÓ SZÜLŐKET ÉS A DIÁKOKAT SEM GYŐZTÉK MEG A TANÉV TERVEZETT FORGATÓKÖNYVEI

Vitatják az iskolakezdésnek adott zöld jelzést
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