
 Külföld-Belföld 2020. szeptember 7.
hétfő 5

Alexandru Rafi la: az iskolának el kell kezdődnie

Alexandru Rafi la, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke szerint az iskolának el kell 
kezdődnie az ajánlott egészségügyi szabályok betartásával. A szakember a Digi24 
televízió műsorában elmondta, tanulmány bizonyítja, hogy a gyerekeket nem fenye-
geti a koronavírus-fertőzés veszélye, túlnyomó többségük tünetmentes, vagy enyhe 
tünetekkel esik át a betegségen. „Az elv, amelyből ki kell indulni az, hogy a tanévnek 
el kell kezdődnie, és az online oktatásnak csak kiegészítő jellegűnek kell lennie a 
klasszikus iskolai tanulás mellett” – szögezte le az orvos, aki a pedagógusoknak az 
orvosi maszkok használatát ajánlja, mert ők jobban ki vannak téve a fertőzéseknek, 
mivel több gyerekkel lépnek kapcsolatba. (H. Cs.)

Több mint 50 ezer aktív fertőzött Romániában

Az elmúlt 24 óra alatt 1150 fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában, összlétszá-
muk jelenleg 95 014 – közölte tegnap a bukaresti operatív törzs. Ezt megelőzően 
szombaton 1269-cel, pénteken 1339-cel, csütörtökön 1365-tel emelkedett az 
újonnan azonosított betegek száma; az aktív fertőzöttek száma túllépte az 50 ezret. 
A fertőzötteket 14 871 vírusteszt alapján szűrték ki. Jelenleg összesen 7287 beteget 
ápolnak az ország különböző kórházaiban (egy nappal korábban 7237), intenzív 
osztályon 474 személyt kezelnek (egy nappal ezelőtt 476). Az ország területén ed-
dig 3893 elhalálozást jegyeztek, 43-mal többet, mint egy nappal korábban. Romá-
niában 9675, koronavírussal fertőzött személy tartózkodik otthoni elkülönítésben, 
5922 pedig intézményes karanténban. További 35 130 személy van lakhelyi, 45 
pedig intézményes vesztegzár alatt.

A miniszter szerint a romániai iskolák 80 százaléka rendelkezik fertőtlenítővel
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Egymást vádolja Berlin és Moszkva
Alekszej Navalnĳ  ügyében
Sok jel utal arra, hogy az orosz állam áll 
az Alekszej Navalnij ellen Novicsok harci 
idegméreggel elkövetett támadás mögött 
– jelentette ki a német külügyminiszter. 
Heiko Maas a Bild am Sonntag című 
német lapban tegnap közölt interjúban 
kiemelte: ha az orosz kormánynak nincs 
köze az orosz ellenzék vezető alakjaként 
számon tartott politikus megmérge-
zéséhez, akkor ezt a saját érdekében 
igazolnia kell tényekkel. Ha viszont 
tovább folytatja a „ködösítést, akkor csak 
arra lehet gondolni, hogy van valami 
rejtegetni valója”. Maas az orosz állam, 
illetve kormány közreműködésére utaló 
jelekről azt mondta, az egykori szovjet 
hadsereg által kifejlesztett Novicsokhoz 
nagyon kevesen férnek hozzá, és „ezt 
a mérget használták állami szervek a 
volt hírszerző Szergej Szkripal elleni 
támadáshoz”. Az orosz külügyi szóvivő 
minderre úgy reagált: Berlin kettős játé-
kot játszik azzal, hogy nyomozást sürget 
a szerinte megmérgezett orosz ellenzéki 
politikus ügyében, miközben szándéko-
san elhúzza ezt a folyamatot azzal, hogy 
nem válaszol Moszkva adatigénylésére. 
Marija Zaharova tegnap a Rosszija 24 hír-
televízióban felhívta a fi gyelmet, hogy a 
berlini igazságügyi hivatal csak pénteken 
kapta meg a német hatóságoktól az orosz 
főügyészség augusztus 27-i jogsegély-
kérelmét. A szerv csak ezt követően 
bocsátkozik majd mérlegelésbe. „Berlin a 
válasz visszatartásával fékezi a nyomozás 
folyamatát, amit sürget. Szándékosan?” 
– fogalmazott Zaharova.

Minszkben diákokat is letartóztatnak
Negyvenegy tüntetőt vettek őrizetbe 
pénteken a fehérorosz rendvédelmi 
szervek – közölte a minszki belügy-
minisztérium. A szombaton kiadott 
közlemény szerint 21 ember továbbra is 
őrizetben marad, amíg nem állnak bí-
róság elé közigazgatási jogsértés miatt. 
A TASZSZ orosz hírügynökség szerint a 
rendfenntartók őrizetbe vették a Minsz-
ki Állami Nyelvtudományi Egyetem 
néhány diákját. Szemtanúk szerint a 
diákok dalokat énekeltek a Nyomorul-
tak című musicalból, továbbá a francia 
nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t. Há-
rom rendszám nélküli kisbusz érkezett 
a helyszínre rendfenntartókkal, akik 
őrizetbe vettek több diákot. Ellenük 
is közigazgatási szabálysértési eljárás 
indul. Szvjatlana Cihanouszkaja volt 
ellenzéki elnökjelölt szombaton Vilni-
usban tárgyalt Paval Latuskával, az el-
lenzéki Koordinációs Tanács elnökségi 
tagjával, és utána közölte, hogy – bár 
eddig nem ismerték egymást személye-
sen – „együtt fogják folytatni a harcot” 
a minszki hatalom ellen.

FELMERÜLT: SZEPTEMBERBEN ONLINE OKTATÁS, CSAK OKTÓBERBEN KEZDŐDJÉK AZ ISKOLAI TANÍTÁS

Fejetlenség a tanévkezdés körül
Egymásnak ellentmondó nyilatko-
zatok hangzottak el kormányzati 
illetékesek részéről a tanévkezdés 
kapcsán, ismertté vált például 
olyan forgatókönyv is, amely szerint 
a diákok és pedagógusok csak októ-
berben térnének vissza az iskolába. 
A PSD emiatt a helyhatósági válasz-
tások elhalasztását kezdeményezi, 
ám a miniszterelnök szerint erről 
szó sem lehet.

 » ROSTÁS SZABOLCS

L udovic Orban kormányfő szerint a 
hatóságok kilátásba helyezték, hogy 
szeptember 14-én online formában 

kezdődjék meg a tanítás, és csak október-
ben térjenek vissza a diákok és a pedagó-
gusok az iskolába, ám még nem született 
döntés az ügyben. Orban pénteken közöl-
te, történtek egyeztetések a témában, és a 
szakemberek kifejtették a véleményüket 
az oktatási formák alkalmazásával kap-
csolatban. Szerinte orvosok, járványügyi 
szakértők felhívták a fi gyelmet, hogy a diá-
kok és a pedagógusok jelentős része pihe-
nőszabadságáról, nyaralásból tér vissza. 
„Az epidemiológiai ankétok rámutattak, 
hogy a koronavírus-fertőzöttek többsége 
elmondta, nyaralni volt vagy hosszú hét-
végén vakációzott, és úgy fertőződött meg. 
Tárgyaltunk erről, de nem született dön-
tés” – jelentette ki a miniszterelnök. Orban 
hozzátette, „megfelelő időben” közölni 
fogják a hatóságok, ha döntés születik az 
ügyben, egyelőre „véleményütköztetés” 
folyik. A kormányfő szerint a helyhatósági 
választások szeptember 27-ei megrende-
zése is amellett szól, hogy egyelőre online 
kezdődjék a tanítás, hiszen a választóke-
rületek többségét oktatási intézményben 
rendezik be. Hozzátette, erre is van azon-
ban megoldás: a választások előtt és után 
szabadnapot adnak az iskolákban, ame-
lyeket így elő lehet készíteni a tanításra.

Monica Anisie oktatási miniszter szom-
baton a miniszterelnök nyilatkozatára úgy 
reagált: a kormányfő csupán egy, a kor-
mányhoz érkezett javaslatot ismertetett, 
ugyanis vannak szülők, akik szerint el 
kellene halasztani a tanévkezdést. A tár-
cavezető szerint már előkészítették a doku-
mentumot, amely szerint szeptember 14-
én kezdődik a tanév. „Nem kockáztatnám 
meg, hogy szeptember 7-e előtt megmond-
jam, milyen forgatókönyv szerint kezdődik 
majd az iskola. Ezért is decentralizáltuk 

a döntést” – közölte Anisie, hangsúlyoz-
va, várhatóan szeptember 11-ére „kapunk 
tiszta képet” arról, miként zajlik majd az 
oktatás. A miniszter szerint az oktatási in-
tézmények mintegy 80 százaléka készen 
áll a tanévkezdésre, fel van szerelve fertőt-
lenítőszerekkel és maszkokkal, a megyei 
közegészségügyi igazgatóságok (DSP) pe-
dig szeptember 7-én ismét megvizsgálják 
a járványhelyzetet, és következtetéseik, 
illetve az egyes iskolák javaslatai alapján 
döntenek majd a vészhelyzeti bizottságok 
az iskolakezdés módjáról.

A kormányzati illetékesek nyilatkoza-
tai alapján az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) bejelentette: a helyhatósági 
választások elhalasztását kezdeményezi a 
parlamentben, ha az Orban-kabinet úgy 
dönt, hogy nem nyithatnak ki az iskolák 
szeptember 14-én. Marcel Ciolacu, az ala-
kulat vezetője a hétvégén közölte, nem fo-
gadja el a kettős mércét a miniszterelnök 
részéről, ezért a képviselőház elnökeként 

egyeztetést fog kezdeményezni a helyha-
tósági választások elhalasztásáról. „Miért 
tartanánk meg a választásokat, ha az is-
kolákat nem lehet megnyitni? Azt jelenti, 
hogy kényes a helyzet, gyorsult a járvány 
terjedése. Miért kell kettős mércét alkal-
mazni?” – tette fel a kérdést a politikus, 
aki szerint a kormány nincs felkészülve a 
tanévnyitásra. Ludovic Orban minderre 
tegnap úgy reagált, hogy „nevetséges” a 
választások elhalasztásáról beszélni, az 
iskola pedig szeptember 14-én megkezdő-
dik. Szerinte a PSD azért szorgalmazza a 
voksolás halasztását, „mert fél a válasz-
tásoktól”. A kormányfő emlékeztetett: a 
választások napját a parlament tűzte ki a 
politikai pártok egyetértésével és már ja-
vában folyik a kampány. Különben az Or-
ban-kabinet határozatot fogadott el arról, 
hogy december 6-án rendezik a parlamen-
ti választásokat Romániában, nem kizárt 
azonban, hogy a PSD módosítani fogja a 
dátumot a törvényhozásban.

Megfertőződött koronavírussal Apjok 
Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei 

parlamenti képviselője, akit kórházba utal-
tak. A máramarosi 30 éves politikus pénte-
ken közösségi oldalán – magyar és román 
nyelven írt bejegyzésben – hozta nyilvános-
ságra, hogy a nap folyamán pozitív lett a ko-
ronavírustesztje. Közölte, beutalták a nagy-
bányai kórházba, de a körülményekhez 
képest jól van. Apjok hozzátette, minden-
kit, akivel az elmúlt 10 napban találkozott, 
értesített, és megteszik a szükséges óvintéz-
kedéseket, hogy amennyiben fertőzöttek 
lennének, ne terjesszék a vírust. Néhány 
héttel ezelőtt Tánczos Barnáról, az RMDSZ 

szenátoráról derült ki, hogy megfertőződött 
a koronavírussal. A csíkszeredai politikus 
két hetet töltött a városi kórházban. Hege-
düs Csilla, az RMDSZ szóvivője ugyancsak 
Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy 
kollégái, akik a héten a parlamentben talál-
koztak Apjok Norberttel, elvégzik a tesztet, 
és önkéntes házi elkülönítésben maradnak 
mindaddig, amíg a nagybányai közegész-
ségügyi hatóság az epidemiológiai ankétot 
követően másképp nem rendelkezik. Koro-
di Attila képviselő, csíkszeredai polgármes-
terjelölt lapunkkal tudatta, hogy az ő tesztje 
negatív lett, így folytathatja a kampányt a 
hargitai megyeszékhelyen. (Krónika)

Újabb RMDSZ-es honatyát fertőzött meg a koronavírus
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