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Színekre osztott települések
Nem mindenkit győzött meg a tanévrajt tervezett három forgatókönyve

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

A z ismertetett három forga-
tókönyv szerint a jelenlegi 
adatok fi gyelembe vételével 

az ország nagy része a zöld csoport-
ba tartozik, tehát a gyerekek több-
sége szeptember 14-étől be fog járni 
az iskolába. A járvány alakulásától 
függően változhat az, hogy melyik 
forgatókönyv lép életbe: ha az ezer 
lakosra számított új fertőzések szá-
mának átlaga az elmúlt 14 napban 

meghaladja az egyet, de nem több 
mint három, akkor a sárga forgató-
könyv lép életbe, azaz hibrid okta-
tás fog zajlani: az óvodások és elemi 
osztályosok bemennek a tanintéz-
ményekbe, akárcsak a nyolcadiko-
sok és tizenkettedikesek, míg a töb-
bi tanuló egy része bejár, egy része 
pedig online tanul. Ha ez a szám 
három fölé emelkedik, akkor a vörös 
forgatókönyvet léptetik érvénybe, 

vagyis bezárják a tanintézménye-
ket az adott településen, és online 
zajlik az oktatás minden szinten. Az 
államfő bejelentése szerint ma pár 
száz települést lehet sorolni a sárga 
csoportba, a vörösbe pedig ötvenet.

Megnyugtató számok

Marosvásárhelynek kicsivel több 
mint 134 ezer lakosa van, ez azt 
jelenti, hogy akkor maradhat a te-
lepülésen a zöld forgatókönyv sze-
rinti iskolakezdés, ha a fertőzöttek 
számának átlaga nem haladja meg 
a napi 134-et két hét leforgása alatt. 
Maros megyében szerdán kilenc új 
esetet jelentettek, de azt nem közöl-
ték, hogy az esetek milyen település-
ről érkeztek. Egyébként a hatóságok 
hivatalosan soha nem közölték az 
esetszámokat településekre lebont-
va a járvány kitörése óta, kizárólag 
megyei szinten jelentették az új 
megbetegedéseket. Az viszont meg-
nyugtató, hogy megyeszinten sem 
jelentettek eddig még soha napi 134 
beteget Maros megyében. Székely-

udvarhelyen például átlagban napi 
36 alatt kell maradnia az újonnan 
jelentett esetszámoknak két héten 
át, ahhoz, hogy a szokásos módon 
elkezdődjön az iskola.

Eddig nem szembesültek 
hasonló helyzettel

Monica Anisie oktatási miniszter 
csak most kérte fel a tanfelügyelő-
ségeket 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 fi zikai távolság, 
hány tanárra van még szükség ab-
ban az esetben, ha új tantermekre 
vagy délutáni váltásra is szüksége 
volna az iskolának. Megjegyzendő, 
hogy az iskolák és óvodák március 
11-e óta zárva vannak, és szeptem-
ber 14-én elkezdődik az új tanév. 

Az egészségügyi minisztérium 
egyméteres távolságtartást ír elő a 
tantermekben, tehát minden igaz-
gatónak meg kell vizsgálnia azt, 

hogy miként tudja ezt megoldani az 
iskolájában. Azt kell tehát felmérni, 
hogy ennek betartásával hogyan 
tudnak beférni a diákok a terem-
be, esetleg szükség lesz-e a laborok 
bevonására vagy délutáni váltás 
bevezetésére, illetve személyzet-
növelésre, új pedagógusi állásokra 
– magyarázta megkeresésünkre De-
meter Levente Hargita megyei főtan-
felügyelő. „Eddig nem szembesültek 
a tanintézmények és a tanfelügyelő-
ség 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 plusz osztályter-
mek, de jövő csütörtökön már tudni 
fogjuk, mert addig le kell adni az 
összesítéseket a minisztériumnak” 
– fejtette ki a főtanfelügyelő.

Pontos információkat várnak

A Maros megyei tanfelügyelőség saj-
tószóvivőjét, Camelia Irimie-Mateit 
értük el telefonon, ugyanis – mint 
megtudtuk – a főtanfelügyelő és 
helyettese épp a megye iskolaigaz-
gatóival találkozott csütörtökön, 
akiknek egy táblázatban kell 
jelenteniük olyan részletes 
információkat, mint az isko-
lájuk tantermeinek és labor-
jainak, kabinetjeinek száma, 
a gyerekek létszáma, hogyan 
tudják megszervezni a taní-
tást az előírt távolság betar-
tásával, milyen más termek 
állnak rendelkezésükre az 
adott településen, illetve hogy 
szükségük van-e új pedagógusi állá-
sokra, és azon diákok létszámát is be 
kell írniuk, akiknek szükségük van 
digitális eszközökre online tanulás 
esetén. „Az iskolákra bízzák a kez-
dést, hiszen ők ismerik legjobban a 
saját helyzetüket, ezért nagyon pon-
tos információkat kell közölniük az 
igazgatóknak ebben a táblázatban” 
– tette hozzá Camelia Irimie-Matei.

Maros és Hargita megye is zöld forgató-
könyv alapján kezdhet az eset számok 
jelenlegi alakulása szerint
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H I R D E T É S

• A kormány és Klaus 
Iohannis államfő 
szerdán közösen ha-
tároztak arról, hogy 
átengedik a döntés 
jogát és ezzel együtt 
felelősségét is helyi 
szintre, ami azt jelen-
ti, hogy ha a megyei 
vészhelyzeti bizottság 
és a közegészségügyi 
igazgatóság megítélé-
se alapján nem veszé-
lyezteti a gyerekek 
iskolába és óvodába 
járását a koronavírus, 
akkor minden diáknak 
be kell járnia a tanin-
tézményekbe a meg-
szokott módon. 

Per is lehet a gyerekek megfertőződéséből
Ugyanakkor nem mindenkit győzött meg Anisie érvelése 
a zöld forgatókönyv szerinti kötelező iskolalátogatásról. 
Iulian Cristache, a szülői egyesületek országos szövetsé-
gének (FNAP) elnöke a Digi24 televíziónak úgy fogalma-
zott, nincs egyetértés a szülők körében arról, hogyan 
viszonyuljanak a szeptember 14-ei tanévkezdéshez, a 
hatóságok által ismertetett forgatókönyvekhez. „Re-
mélem, hogy az oktatási minisztérium 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 veze-
tője. Cristache szerint szolidaritásra és kompromisszumra 
van szükség. Mindemellett több megyei diákszervezet is 
tiltakozását fejezte ki a szerdán vázolt megoldások ellen. 
A Bukarest, illetve Ilfov, Konstanca, Vâlcea és Márama-
ros megyei tanulók képviselői szerint az átlagszámítá-
sok elhúzódhatnak, és mire a helyi hatóságok bezárnák 
az iskolákat, vészesen elterjedhet a koronavírus.




