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FELESLEGESEN ROHAMOZTÁK MEG A HÁZIORVOSOKAT A SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK, MEG KELL VÁRNI AZ ISKOLAKEZDÉST

Egészséges gyereknek nem kell orvosi igazolás
A tanfelügyelőségekhez fordultak a 
háziorvosok, hogy előbbiek közöljék 
az érintettekkel, nincs szükség sem-
miféle orvosi igazolásra tanévkezdés 
előtt, ha a pedagógus és a gyerek 
egészséges. Az egymásnak ellent-
mondó információk, félrevezetések, 
a naponta változó tényállások isme-
retében azt javasolják, hogy minden-
ki várja meg az iskolakezdést.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M egrohamozták a szülők szeptem-
berben a háziorvosi rendelőket, 
kérve az igazolást, hogy a gyer-

mek egészséges, és járhat óvodába-isko-
lába. A pedagógusok szintén feleslegesen 
kérnek járványtani bizonylatot. Az egész-
ségügyi és az oktatási minisztérium közös 
rendelete értelmében sem a gyerekeknek, 
sem a pedagógusoknak nem kell járvány-
tani igazolást bemutatniuk a tanév ele-
jén – szögezte le lapunknak Lucia Seres, 
a háromszéki háziorvosok szövetségének 
elnöke. Az orvos rámutatott, a taninté-
zet-igazgatók a pedagógusoktól, a peda-
gógusok egy része pedig a szülőktől kérte 
teljesen feleslegesen a dokumentumot. 
Ezért az orvosok a tanfelügyelőséghez 
fordultak, kérve, hogy körlevélben tisz-
tázzák, nincs szükség igazolásra, ha a pe-
dagógus és a gyerek egészséges. „Előfor-

dult, hogy a óvodapedagógusok, tanítók a 
tanévnyitásra felkészítő szülőértekezletre 
kértek ilyen dokumentumot. Erre a mi-
niszteri rendelet értelmében sincs szük-
ség, de nem is releváns, hiszen hiába írja 
le a orvos egy héttel a tanévkezdés előtt, 
hogy a gyerek egészséges, az állapota né-
hány óra alatt is megváltozhat” – részle-
tezte az orvos.

Online tanulás orvosi igazolással
Monica Anisie oktatási miniszter kedden 
este arról beszélt, hogy kizárólag online 
is tanulhat orvosi igazolással egy diák. 
„Az oktatási és az egészségügyi miniszter 
közös rendeletében több olyan helyzet is 
előfordul, amikor a szülő úgy dönthet, 
hogy gyereke otthon marad, és kizárólag 
online oktatásban vesz részt. Az egyik 
ilyen, hogyha a gyerek olyan betegségben 
szenved, ami súlyosbodhat, ha elkapja a 
koronavírust. A másik, amikor a gyerek 
családjában olyan személyek is vannak, 
akiket súlyosan érinthet egy esetleges 
fertőzés” – idézi a tanügyi tárca vezető-
jének a Digi24 hírtelevízióban elhangzott 
nyilatkozatát az Agerpres hírügynökség. 
Anisie elmondása szerint amennyiben 
hasonló helyzet áll fenn, akkor a szülő-
nek egy orvosi igazolást kell felmutatnia, 
és a gyerek otthonról folytathatja tanul-
mányait.

Lucia Seres ugyanakkor arra biztatja az 
érintetteket, várják meg az iskolakezdést, 
és ha valóban szükség van rá, azután is 
kiválthatják a vonatkozó igazolást. „Na-

ponta, hetente változik minden. Az okta-
tási miniszter ellentmondásos nyilatkoza-
tokkal rukkol elő, ostobaságokat mond. 
Kevés gyerek szenved olyan betegségben, 
hogy az súlyosbodhat a koronvírus-fer-
tőzés miatt, szintén kevesen vannak, 
akik veszélyeztetett családtagokkal élnek 
együtt. Érdemes kivárni, hogy az adott 
tanintézetben miként kezdik meg az okta-
tást. Ha iskolaszinten a távoktatás mellett 
döntenek, már nincs szükség igazolásra” 
– részletezte az orvosnő. Hozzátette, te-
lefonos időpont-egyeztetés után kell be-
menni a különböző igazolásokért.

Ha beteg a gyerek, maradjon otthon
Ha a szülő bármilyen betegségre utaló 
jelt észlel a gyereken, tartsa őt otthon, 
ez szerepel a miniszteri rendeletben is – 
hangsúlyozta Lucia Seres. Hozzátette, ha 
a gyereknek hőemelkedése van, folyik az 
orra, tüsszög, köhög, nem szabad közös-
ségbe engedni, telefonon kell felvenni a 
kapcsolatot a háziorvossal, aki eldönti, mi 
a teendő a továbbiakban. Nem kell orvos-
hoz rohanni a gyerekkel, mert a zsúfolt vá-
róban fertőzési gócpont alakulhat ki, ami 
veszélyt jelent a betegekre és az egészség-
ügyi szakemberekre is – hívta fel a fi gyel-
met az orvos.

Besegíthetnek a könyvtárosok, 
laboránsok
Monica Anisie tanügyminiszter egyéb-
ként azt is közölte, segíthetik a tanárok 
felkészülését az online órákra az isko-

la könyvtárosai. Úgy vélte: miután a 
könyvtárak nem látogathatók, a könyv-
tárosoknak nincs dolguk, így segíthetik 
a tanárok felkészülését az online oktatási 
órákra, és ugyanezt megtehetik a labo-
ránsok, illetve a kisegítő személyzet más 
tagjai is. A tanügyminiszter ugyanakkor 
azt javasolta: idén mellőzzék az iskolai 
nyitóünnepségeket. Megnyitó esetleg az 
első osztályosoknak legyen, de kizárólag 
az udvaron.

A tanítókra is ráférne a segítség, hiszen 
az Európai Unió tagállamai közül Románi-
ában jut a legtöbb elemi osztályos tanuló 
egy pedagógusra. Az EU 27 tagállamában 
2018-ban összesen 24,5 millió elemi osz-
tályos tanuló és 1,8 millió tanító volt, egy 
tanítóra átlagosan 13,6 tanuló jutott. Ez az 
arány Romániában a legmagasabb, itt 19,5 
elemista jutott egy tanítóra – derül ki az 
európai statisztikai hivatal (Eurostat) szer-
dán közzétett adataiból.

Iskolarendőrség alakul
Közben Marcel Vela belügyminiszter aláír-
ta azt a rendeletet, amellyel a román rend-
őrség kereteiben létrehozzák az iskolaren-
dőrséget. Az új struktúrában 270 rendőr 
tevékenykedik majd, feladata pedig a 
diákok és a tanárok biztonságának a sza-
vatolása lesz. Az iskolarendőrök felléphet-
nek majd többek között a megfélemlítés
(bullying) és más iskolai erőszak megelő-
zése és kezelése érdekében, történjen az 
az iskolákban vagy azok környékén – ma-
gyarázta a belügyi tárca vezetője.

 » KORPOS ATTILA

A korábbi években már hetekkel az ok-
tatási év kezdete előtt elkezdték be-

szerezni a szülők a szükséges tanszereket 
és iskolai kiegészítőket. A jövő heti tan-
évkezdést illetően viszont egyelőre több 
a kérdőjel, mint a biztos fogódzó, ebből 
fakadóan pedig egyelőre kivárnak a vá-
sárlók. A jövő héten kezdődő iskolakez-
déshez legszükségesebb tanszerek tárhá-
zának böngészésére egy tanítónőt kértünk 
fel. Mint elmondta, az elemi (1–4.) osztá-
lyos tanulók szüleivel a tanítók többsége 
általában közli, hogy mire is lesz szüksége 
gyereküknek az év folyamán, így elkerü-
lik a fölösleges, olykor túlzásokba menő 
költekezést. „Jómagam ezúttal előkészítő 
osztályt fogok tanítani. Ami esetükben 
mindenképp kelleni fog, az az olló, ra-
gasztó, üzenőfüzet, tornafelszerelés, több 
ceruza, háromfajta ecset, vízfesték, öt 
sima lapú füzet, rajztömb, hegyező, radír” 
– sorolta az alapvető dolgokat. Kiemelte, 
a közösen használt felszereléseket (szí-
nes ceruzák, krepp-papírok, fénymásoló 
lapok, munkafüzetek) az osztálypénzből 
ő fogja megvásárolni. Hozzátette, ezeken 
túl már a szülőkön múlik, hogy milyen 
egyéb kiegészítőket (tolltartó, füzetborító, 
füzetcímke) szereznek be. A 3–4. osztály 
számára viszont a felsoroltak mellé be-
jönnek a vonalas füzetek tantárgyanként, 
a mértanfelszerelés, toll, földrajzfüzet és a 
nagyobb rajztömb is. 

Minimális drágulás
„Jelenleg óvatosabban vásárolnak tan-
szereket, a mi üzletünket legalábbis nem 
rohanták le olyan mértékben, mint a ko-

rábbi években” – közölte érdeklődésünk-
re Birtalan Levente. A csíkszeredai Pa-
pírmadár tulajdonosa szerint a kormány 
döntésére vár minden szülő, ugyanakkor 
megjegyezte, az igények idén nem csök-
kentek, inkább a minőségi tanszereket 
részesítik előnyben a vásárlók. „Az olyan 
biztosnak tűnő felszereléseket sem kap-
kodták el, mint a tolltartók és iskolatás-
kák. Tavaly a négyszáz lejes táskák úgy 
fogytak, akár a barackok szezon idején” 
– jegyezte meg viccesen. A grafi tceruzák 
árai 25 banitól egészen 4 lejig terjedhet-
nek, színes ceruzát 2,5 lejért is lehet vásá-
rolni, de van akár 25 lejes is. Huszonnégy 
lapos füzetekhez már egy lejtől is hozzá 

lehet jutni, de ugyancsak 25 lejért díszí-
tett külsővel rendelkező is kapható. Az 50 
lejes iskolástáskák már nehezebben érté-
kesíthetők, inkább a tartósabb, hosszabb 
távú megoldást részesítik előnyben. Mi-
nimális tanszerdrágulásról is beszámolt 
a tulajdonos: 2–7 százalékos növekedés 
tapasztalható 2019 őszéhez képest, de 
például bizonyos ceruzamárkáknál eny-
hébb árcsökkenést is észrevettek. Meg-
látása szerint egy kezdő tanfelszerelést 
iskolástáskával, néhány füzettel és fel-
szerelt tolltartóval akár 110 lejből is ki 
lehet hozni, de minőségi felszerelésekkel 
akár 700 lejbe is kerülhet mindez. „Évről 
évre tudatosabban vásárolnak ugyan a 

szülők, de legalább 30 százaléka megen-
ged magának bármilyen árkategóriát” – 
tudatta Birtalan Levente. 

Az irodai eszközökkel és tanfelszerelé-
sekkel foglalkozó Zenit Plusz képviselője 
szerint e hét közepén kezdtek megjelenni 
a vásárlók, de még közel sincs tolongás. 
„Most minden felszerelés iránt van keres-
let, a tolltartók és táskák kevésbé fogynak. 
Leginkább ezekből adnak a minőségre 
a szülők” – mondta Szász Csaba. A húsz 
éve ezzel foglalkozó tulajdonos csekély 
áremelkedésről számolt be; egy alapvető 
tanfelszerelésekből álló csomagot 150–
200 lejből tudtak összeállítani tolltartó és 
táska nélkül (utóbbi 60, de akár 200 lejbe 
is kerülhet).   

Online oktatásra is készülnek?
„Egyelőre csak érdeklődés van az olyan 
elektronikai eszközök iránt, amelyek a 
tanulást elő tudják segíteni” – jellemezte 
az elmúlt heteket Antal István. A csíksze-
redai Electromix tulajdonosa kifejtette, 
a vásárlók kivárnak, hiszen állami támo-
gatásról is szó volt a táblagépek esetében, 
ami egyelőre az ígéret szintjén megrekedt. 
Mint mondta, áprilisban volt egy nagy ro-
ham a laptopok és táblagépek iránt, ami-
kor a gyártók polcai is kiürültek, ezek pót-
lása pedig még mindig nem történt meg. 
„A tavalyi periódushoz képest a laptopok 
25 százalékot drágultak. Így a kimondot-
tan csak tanulásra szánt, alsó kategóriás 
modellek 1300–1600 lejbe kerülnek jelen-
leg. A táblagépek esetében 500 lej körül 
mozog egy oktatáshoz megfelelő típus 
ára” – pontosított Antal, aki szerint legin-
kább az utóbbi esetében emelkedhetnek 
meg az eladások.

Kivárnak a szülők a tanszervásárlással a bizonytalan kezdés miatt
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Iskolás bevásárlókosár. Szakemberek minimális tanszerdrágulásról számoltak be




