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A megyei közegészségügyi igaz-
gatóságok adatai alapján az 
egészségügyi minisztérium 

hétfőn délben hozta nyilvánosságra 
azokat a térképeket és táblázatokat, 
amelyek megmutatják, hogy hány 
koronavírussal fertőzött személyt 
regisztráltak az elmúlt 14 napban az 
ország különböző településein. A tér-
képeken zöld, sárga és vörös felületek 
szerepelnek, ezzel jelölve a lehetséges 
forgatókönyveket.

Zöld, sárga, piros

A „zöld” forgatókönyv azon telepü-
lések iskoláiban lép hatályba, ame-
lyekben az ezer főre eső új megbe-
tegedések számának átlaga legtöbb 
egyre tehető az előző 14 napban. Ez a 
forgatókönyv a régi normalitáshoz va-
ló visszatérést jelenti, vagyis minden 
diák visszatérhet az iskolákba, illetve 
az óvodákba. A második a „sárga” 
forgatókönyv, amelyet akkor alkal-
maznak, ha az adott településen két 
hét alatt az ezer főre eső napi új eset-
szám 1–3 között alakul. Ebben az eset-
ben egyfajta hibrid oktatási rendszert 
alkalmaznak, vagyis az óvodások, az 
elemi iskolások, valamint a végzős (8. 
és 12. osztályos) diákok mennek isko-
lába; a tanintézet döntése értelmében 
a többiek egy része otthonról, online 
formában, másik része pedig az okta-
tási intézményben vesz részt az órá-
kon. A „vörös” forgatókönyv akkor lép 
érvénybe, ha a megelőző napokban 
az ezer főre eső napi esetszám megha-
ladta a hármat, ebben az esetben be-
zárják az oktatási intézményeket, a ta-
nítás pedig átkerül az online térbe. Az 
viszont, hogy a térképen milyen színt 
kapott egy település, még nem jelent 
semmi biztosat, mivel a végső döntést 
az iskolák hozzák meg az egészség-
ügyi igazgatóságok, a tanfelügyelő-
ségek és a katasztrófavédelmi bizott-
ságok utasításai alapján – részletezte 
az Edupedu.ro oktatási szakportálnak 
Monica Anisie oktatási miniszter.

Székelyföldi helyzet

A fertőzöttségi szintet mutató adatok 
alapján az ország legtöbb vidékén a 
zöld forgatókönyv szerint kezdődhet a 
tanév, ahogy Székelyföld települései-
nek többségében is. Vannak azonban 
kivételek. Hargita megye nagyobb 
városai közül kizárólag Csíkszeredá-
ban van nagyobb probléma, az 1,25-

ös ezer főre eső napi esetszámmal 
ugyanis már sárga zónának minősül, 
tehát a jelen állás szerint valószínű a 
hibrid oktatási rendszer alkalmazása 
(ez az együttható azt jelenti, hogy az 
említett együttható alapján Csíksze-
redában az elmúlt két hétben több 

mint negyven esetet regisztráltak). 
Ugyanebben a helyzetben van Csík-
csicsó (1,04), Gyergyószárhegy (1,11), 
Csíkszentmihály (1,09) és Csíkrákos 
(1,83) is. Az említett öt helyszínen kí-
vül a megye összes többi településén 
1 alatt van az ezer főre eső új megbe-
tegedések számának átlaga, tehát a 
zöld forgatókönyvre lehet számítani. 
Székelyudvarhelyen egyébként 0,16, 
Gyergyószentmiklóson pedig 0,25 ez 
az érték.

Kovászna megyében a kevesebb 
település ellenére jóval több a magas 
esetszámmal rendelkező város és fa-
lu. A háromszéki megyeszékhelyen 
nincsenek gondok, az ezer főre eső 
napi esetszám átlaga csak 0,77-re 
tehető Sepsiszentgyörgyön, a megye 
második legnagyobb városában, 
Kézdivásárhelyen viszont már 1,37, 
tehát ott esedékes a második forga-
tókönyv alkalmazása. Ugyancsak 
sárga zónának minősül Bodzafordu-
ló (1,28), Kökös (1,95), Dobolló (1,82), 
Gelence (1,54), Gidófalva (1,88), Lem-
hény (1,08), Mikóújfalu (1,10), Maksa 
(1,62), Kézdiszentkereszt (1,75), Szita-
bodza (1,04) és Torja (2,58).

Maros megyében a zöld és sárga 
zónák mellett egy piros is található: 
Mezőmadarason rendkívül magas, 

6,75-ös átlagot számoltak az ezer főre 
eső napi esetszámok tekintetében, ez-
által valószínűsíthető az iskolák zárva 
tartása. Marosvásárhelyen nincsenek 
problémák, ott 0,63-as ez az átlag, 
és sárga zónából is kevés található a 
megyében. Ezek közé tartozik Szász-

bonyha (1,36), Bala (1,53), Koronka 
(1,08), Lukafalva (1,01), Küküllőszép-
lak (1,31) és Mezőtóhát (1,04).

További tudnivalók

Mindezek mentén a napokban készíti 
el minden iskola a tanévkezdő tervét, 
amelyről az adott intézmény vezetőta-
nácsa dönt és dolgoz ki, ezeket küldik 
el a tanfelügyelőségre, amelynek a 

vezetőtanácsa a szerdai gyűlésen lát-
tamozza ezeket, és elküldik a megyei 
tanácshoz. Ezáltal a szülők szeptem-
ber 10-én tudni fogják, hogy pontosan 
miként kezd az adott iskola – részle-
tezte a tervet Illés Ildikó, Maros megye 
főtanfelügyelő-helyettese. „Van pár 
falu Maros megyében, ahol gondok 
vannak a mai adatok alapján, és nem 
kezdhetne zöld forgatókönyv szerint, 
de lehet, hogy szerdáig ez változni fog. 
Mi úgy próbáltuk irányítani az iskolá-
kat, hogy legyen mindenki felkészülve 
arra, hogy zöld forgatókönyv szerint 
kezdheti a tanévet, de ha véletlenül 
valami közbejön, akkor azonnal tud-

janak átváltani a megfelelő színre” 
– fejtette ki Illés Ildikó. Hozzátette, az 
online oktatásra is készül minden isko-
la, az intézményvezetőknek fel kellett 
venniük a kapcsolatot a polgármesteri 
hivatalokkal. Az iskoláknak továbbá 
ki kellett tölteniük egy dinamikus táb-
lázatot, így a tanfelügyelőség is látja, 
hogy miket vettek az iskolák, mire 
volt szükségük, milyen hiányosságaik 
vannak. Szerdán ismét lesz gyűlés az 

igazgatókkal régiókra felosztva, hogy 
tárgyaljanak a gondokról és megoldá-
sokról – fűzte hozzá a főtanfelügye-
lő-helyettes. „Úgy vélem, biztatni kell 
a szülőket, hogy jó lesz, és próbáljuk 
nevelni a gyerekeket, hogy tartsák be 
az egészségügyi szabályokat. Közösen 
kell a pánikot félretennünk és tovább-
mennünk, mert mi kell megoldjuk a 
saját helyzetünket, nem fog jönni a mi-
niszter Bukarestből, hogy elrendezze 
az iskoláinkat. De én úgy érzem, hogy 
a mi iskoláink sokkal jobb helyzetben 
vannak, mint a déliek, annak ellenére, 
hogy a videokonferenciákon mégis 
általában mi szoktuk jelezni, hogy mi-
lyen gondok vannak, a déli megyék-
ben mindig rendben vannak. Lehet, 
hogy mi igényesebbek vagyunk, de 
úgy gondolom, hogy közösen meg tud-
juk oldani a gondokat” – osztotta meg 
tanévkezdő gondolatait Illés Ildikó.

Hiába zöld, ha nincs rá lehetőség

Demeter Leventétől, Hargita megye 
főtanfelügyelőjétől azt is megtudtuk: 
azok az iskolák, amelyek hivatalosan 
zöld forgatókönyv szerint kezdhetné-
nek, de nincs erre lehetőségük, azaz 
nincsenek megfelelő méretű termek 
a fi zikai távolság betartására, kezd-
hetik sárgával is, ez viszont csak csü-
törtökön derül ki, mert akkor dönt 
erről a megyei sürgősségi esetekért 
felelős bizottság. Elmondta, Hargita 
megyében minden iskolában van 
internethozzáférés, de van néhány 
olyan család, ahol otthon nincs lehe-
tőség az online tanulásra, azonban a 
minisztérium által ígért táblagépeket 
még várják, hogy megérkezzenek. 
„Mindenki azon van, hogy javuljon 
a helyzet, uniós pénzekre is lehet 
pályázni táblagépek, fertőtlenítősze-
rek megvásárlására. A gond az, hogy 
ezek utófi nanszírozási pályázatok, és 
sokan kételkednek benne, mert van 
olyan polgármester, aki nem biztos, 
hogy polgármester lesz októberben 
is. Szándék van a javításra, pénze-
ket is tesznek bele, és bár kissé las-
san mennek a dolgok, de legalább jó 
irányba haladnak” – összegezte De-
meter Levente.

Tanévkezdés színek szerint
Közzétették a településekre lebontott fertőzöttségi adatokat, de továbbra is sok a kérdés

Térképen az ország települé sei nek fertőzöttségi szintje. A zöld az alacsony, 
a sárga a közepes, a piros a magas értékeket jelzi 

▾  F O R R Á S :  E G É S Z S É G Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M

H I R D E T É S

• Közzétette az egészségügyi minisztérium az iskolakezdés kapcsán 
összeállított, településekre lebontott fertőzöttségi adatokat. A székely-
földi megyék településeinek többségében a zöld forgatókönyv érvénye-
sülhet, tehát a diákok visszatérhetnek az iskolapadba, de több telepü-
lésen a hibrid oktatásra vonatkozó sárga forgatókönyv léphet életbe, 
Maros megye egy községében pedig a piros.




