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A gyerekek egészséges fejlődésére néz-
ve aggályos és szinte lehetetlen be-

tartani azokat a szabályokat, amelyeket 
az oktatási és egészségügyi szaktárca 
közösen megfogalmazott az iskolai test-
nevelésórákra vonatkozóan. Az új tan-
évben a tornaórákon tilos minden közös 
sporttevékenység, beleértve a labdajáté-
kot is, hiszen ezek fi zikai érintkezést fel-
tételeznek. Másfél méteres távolságtartás 
esetén nem szükséges a maszkviselés, 
és olyan gyakorlatokat kell végeztetni a 
diákokkal, amelyek nem igényelnek fi -
zikai kontaktust. Ha például technikai 
elemeket akar a tanár labdával megta-
nítani a diákoknak, akkor mindenkinek 
saját labdája kellene legyen, ez például a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Református 
Kollégiumban 800 gyereket és 800 labdát 

jelent, nagyon érdekes helyzet állna fenn, 
ha mindenki bejönne a saját labdájával 
– magyarázta megkeresésünkre Vass 
Imre, a székelyudvarhelyi tanintézet 
testneveléstanára. Mint kifejtette, eddig 
is megtanították a tanulókat arra, hogy 
cseréljenek pólót és rövidnadrágot óra 
után, ne üljenek az izzadt ruhában, mert 
azzal ártanak egészségüknek. Az átöl-
tözésre most négy négyzetméter helyet 
kell biztosítani minden gyereknek. „Nem 
hiszem, hogy van az országban olyan is-
kola, amely tudja ezt a négy négyzetmé-
tert biztosítani az átöltözéshez egy 30 fős 
osztály számára például” – osztotta meg 
véleményét a szaktanár.

Minden osztály után szükséges fertőt-
leníteni a termet, az ajtókilincset, illetve 
az eszközöket is, ha használnak valamit. 
Egy Református Kollégium méretű épület-
ben, ahol összesen négy takarítónő van, 

valószínű, hogy a pedagógusnak kell ezt 
megtenniük két óra között, de hogyan? – 
teszi fel a kérdést Vass Imre. „Esély sincs 
erre, hiszen évek óta folyamatosan csak 
leépítették a személyzetet, és most el-
várnák, hogy legyen ez is megoldva. Már 
szavaim sincsenek erre” – hangsúlyozta a 
tornatanár.

A diákok az iskolaudvaron tornázhat-
nak, de ott is korlátozva vannak, hiszen 
csak egyéni atletikus jellegű gyakorlatokat 
végezhetnek tornaórán, és semmi olyat 
nem szabad, amely közös játékot igényel, 
beleértve például a fogócskát is, mert az 
is fi zikai érintkezéssel jár. „Nem szalad-
hatják a köröket életre-halálra minden 
órán, nem sprintelhetnek egyfolytában, 
hiszen ez nagyon sablonos egy idő után. 
Nincs játékra lehetőség, mert azt egyedül 
nem tudja végezni, csak csapatban vagy 
egy másik játékos ellen. Ezt betartani sem 

lehet, és megoldani sem ilyen formában” 
– mutatott rá a pedagógus. Hozzátette, az 
elemisták a szociális együttélés szabályait 
a játékok révén tanulják meg ebben a kor-
ban. Ugyanakkor csütörtökön rendelettel 
fogadta el a tanügyminisztérium az iskolai 
sportvetélkedők megszervezésének és le-
bonyolításának szabályzatát. A Hivatalos 
Közlönyben megjelent rendelet értelmé-
ben az iskolai sportvetélkedőket az Iskolai 
sport országos olimpiája keretelnevezés-
sel szervezik meg. A dokumentum szerint 
az iskolai és iskolák közötti vetélkedőkön 
minden tanuló részt vehet, aki az illető 
iskola diákja, ugyanakkor pedig ugyanab-
ban a sportágban nem vesz részt sportklu-
bok vagy sportiskolák tevékenységében, 
vetélkedőiben a tanév során. Az iskolai 
sportvetélkedők idénye október elsején 
kezdődik, amely egyben az iskolai sportok 
napja is.

Lehetetlen megfelelni minden elvárásnak az iskolai tornaórákon

IMRE MIHÁLY MAROSVÁSÁRHELYI ORVOS, EGYETEMI TANÁR SZERINT MEGGONDOLATLAN ÉS VESZÉLYES LÉPÉS A ZÖLD FORGATÓKÖNYV

Számtalan félelem övezi az iskolanyitást
Rossz döntés zöld forgatókönyv 
alapján megnyitni az iskolákat – véli 
Imre Mihály belgyógyász szakorvos, 
kutatóorvos, egyetemi tanár. A szak-
ember szerint fokozatosan kellett 
volna visszaengedni az iskolákba a 
gyermekeket, így védve őket, de a 
tanárokat, szülőket is.
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Imre Mihály belgyógyász, kutatóorvos au-
gusztus közepén nyílt levélben fordult a 
döntéshozókhoz, kérve, hogy vegyék fi -

gyelembe a külföldi adatokat, kutatásokat, 
tapasztalatokat, ne tévesszék szem elől, 
hogy a gyermekekre is veszélyes a korona-
vírus-fertőzés, és mindezek fényében dönt-
senek arról, hogy mikor és milyen módon 
nyitják meg az iskolákat. A Marosvásárhe-
lyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetem (MOGYTTE) bel-
gyógyászat- és kutatásmódszertan-tanára 
a Székelyhon megkeresésére kifejtette, 
aggodalomra ad okot, hogy amikor az 
iskolakezdéstől döntöttek, fi gyelmen kí-
vül hagyták azokat a fertőzötteket, akik 
tünetmentesek, és nincsenek tesztelve. 
„Tudjuk a különböző országok által el-
végzett kutatásokból, hogy a fertőző, de 
tünetmentes személyek háromszor-tízszer 
többen vannak, mint azok, akik tesztelve 
és nyilvántartásban vannak. Ez azt jelenti, 
hogy a rizikó bármelyik nagyobb város-
ban és iskolában sokkal nagyobb annál, 
amit mi gondolunk” – fi gyelmeztetett az 
orvos, aki egy másodikos és egy hatodikos 
fi ú édesapja. Emlékeztetett: Romániában 
az iskolakezdési forgatókönyv az aktív be-
tegek számát veszi fi gyelembe, vagyis ha 
az elmúlt 14 napban egynél kevesebb beteg 
jutott ezer lakosra, akkor zöld forgatókönyv 
szerint mindenki mehet iskolába.

A kockázat szintjei
A szakember kifejtette, hogy az iskolák 
szintjén, az iskolakezdéssel kapcsolatban 
a kockázat többszintű. Elsősorban ott van 
az iskolába való bevitel rizikója, ami azt 
jelenti, hogy a gyermek elkapja valahol a 
vírust, és beviszi az iskolába. Ezenkívül 
van az iskolán belüli terjedés rizikója. En-
nek jó példája, amikor a nyáron egy har-

minc fi atalból álló csoport együtt utazott a 
tengerpartra, közülük egyik fertőzött volt. 
Csupán néhány napot voltak együtt, de ez 
is elég volt ahhoz, hogy fele közülük elkap-
ja a fertőzést. „Az iskolán belüli vírusterje-
dés is ehhez hasonlóan fog működni, ami 
azt jelenti, hogy ha zárt teremben több órát 
együtt töltő gyermekek közül egyik fertőző, 
akkor akár a fél osztályt is megfertőzheti. 
A minisztérium azt mondja, hogy ha 3 eset 
van az iskolában, akkor be kell zárni az 
iskolát. Mire egy iskolában három azono-
sított eset lesz, lehet, hogy 25-30 százaléka 
az iskolának már fertőzött lesz” – szögezte 
le az egyetemi tanár. Elmondása szerint a 
nagy iskolákban, ahol ezer gyermek jár, 
és ehhez hozzájön a tanárok és kisegítő 
személyzet száma, ott komoly veszélyek 
lesznek. A vidéki, kisebb iskolákban, ahol 
kevesebben gyűlnek össze, ott kisebb a fer-
tőzés veszélye is.

Lehetnek súlyos esetek is
Szerinte sokan azzal magyarázzák a teljes 
visszatérést az iskolába, az úgynevezett 
zöld forgatókönyvet, hogy a gyermekek 
közül általában kevesebben kapják el a 
fertőzést, ők tünetmentesek, és esetükben 
nagyon enyhe lefolyása van a betegségnek. 
Ez csupán részben igaz, mert arról senki 
nem beszél, hogy ha országos szinten több 
ezer gyermek betegszik majd meg, közülük 
lesznek olyanok, akik kórházba kerülnek, 
s lesznek olyanok, akik intenzív terápiás 
kezelésre szorulnak. Azok a gyermekek, 
akiknek más betegségük is van, akár élet-
veszélybe is kerülhetnek. Azt is fontos 

elmondani, hogy a felnőttekhez képest a 
gyermekek esetében a koronavírus-fertő-
zésnek más jelei lehetnek, például egy kis 
gyomorrontás, hányinger, akár kiütések, 
teljesen elmaradhat a láz. „Tudjuk, hogy 
a fertőzött gyermekek két százaléka beke-
rül a kórházba, és körülbelül egy ezrelék 
az intenzív terápiára kerül. Jelen pillanat-
ban is 21 kiskorú van intenzív terápián 
Covid–19-fertőzéssel a bukaresti Matei 
Bals-kórházban. Azt is fontos kihangsú-
lyozni, hogy eddig a gyermekek nem vol-
tak annyira kitéve a fertőzésnek, mint a 
felnőttek, ez nem jelenti azt, hogy ezután 
nem lesznek súlyos esetek” – vélekedett. A 
szakember szerint nemcsak a gyermekek 
fertőződésével kell számolni, hanem azzal 
is, hogy a tünetmentes gyermekek haza 
fogják vinni a fertőzést. „Mindenki szaj-
kózza, hogy a nagyszülők veszélyeztetet-
tek, őket el kell és el lehet kerülni, ha nem 
egy háztartásban laknak. De mi lesz a szü-
lőkkel, akik 30-40-50 évesek, lehet, hogy 
magas vérnyomásosak, túlsúlyosak, más 
betegségük van. Ha megnézzük a kimuta-
tásokat, ezekben a korosztályokban sokan 
kerülnek be az intenzív terápiára, elég ma-
gas az elhalálozások száma is” – jelentette 
ki Imre Mihály.

Az orvos szerint mindezeket fi gyelembe 
véve nagyon meggondolatlan és veszélyes 
döntés zöld stratégia szerint megnyitni 
az iskolákat, és a szerencsére bízni, hogy 
a gyermekek elkapják-e és hazaviszik, 
továbbadják-e a fertőzést, nem beszélve 
arról, hogy az egészségügyi és az oktatá-
si minisztérium által közösen kiadott is-

kolaszervezési és működtetési útmutató 
normatívái csak elméletben működnek, 
gyakorlatban szinte lehetetlen betartani 
azok közül mindent.

Mi lenne a jó megoldás?
A szakember példaként említette, hogy 
a marosvásárhelyi orvosi egyetemen az 
első két héten csak online zajlik az okta-
tás. Két hét után minden előadás online 
folytatódik, és csak azokon a gyakorlato-
kon kell személyesen részt venni, amelye-
ket nem lehet másképp megoldani. Ha a 
pandémiás helyzet javulni kezd, akkor át 
fogják gondolni, hogyan csökkentsék az 
online órák számát. Ez szerinte egy óva-
tos és felelősségteljes stratégia, ami nem 
teszi ki veszélynek sem a már felnőtt di-
ákokat, sem a tanárokat, sem a szülőket, 
hozzátartozókat, sem az egészségügyi 
rendszert. „Jó lett volna az iskolakezdés 
esetében is egy óvatosabb megközelítés. 
Elkezdeni az iskolát azokkal az osztályok-
kal, akiknek fontos a jelenlét, például a 
nyolcadikosokkal. Egy hét múlva, ha már 
ők jártak egy hetet, és megszokták, hogy 
mit kell tenniük, akkor jöhetnének az el-
sősök vagy az ötödikesek. Az összes többi 
gyermeket nyugodtan lehetett volna 3-4 
hétig vagy akár még tovább is online oktat-
ni, majd fokozatosan visszatérni a szemé-
lyes jelenléthez” – véli Imre Mihály

Maximális szigorúság
Megkérdeztük, hogy mégis mit tegyenek 
szülők, diákok, tanárok, ha már vissza 
kell térni az iskolába. Imre Mihály szerint 
maximális szigorúsággal be kell tartani 
mindazt, amit az egészségügyi miniszté-
rium tanácsol a maszkok viseléséről, a 
távolságtartásról, a kézmosásról, hiszen 
másképp a védekezés nem lesz hatékony. 
„Semmiképp sem szabad elfelejtenünk, 
hogy a gyermekek szinte biztos, hogy 
nem tudják majd betartani a távolság-
tartást, a maszkok viselését, azt, hogy 
ne piszkáljanak a szemükhöz, orrukhoz, 
hogy rendszeresen tisztítsák a kezüket. 
Látjuk azt is, hogy sok esetben a felnőt-
tek, a szülők sem tartják be. A nyári ta-
pasztalatok alapján félelmetes az, hogy 
mire kell számítanunk és mivel kell majd 
szembenéznünk, amikor az iskola el fog 
kezdődni” – fogalmazott vészjóslóan 
Imre Mihály kutatóorvos.

Rossz irány. A megfertőződött gyerekek is súlyosan megbetegedhetnek
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