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A fokozatos megoldás híve
Iskolakezdés: óvatosabb megközelítésre lett volna szükség

SIMON VIRÁG

I mre Mihály augusztus közepén 
nyílt levélben fordult a döntés-
hozókhoz, kérve, hogy vegyék 

fi gyelembe a külföldi adatokat, 
kutatásokat, tapasztalatokat, ne 
tévesszék szem elől, hogy a gyer-
mekeket is sújtja a koronavírus-fer-
tőzés, és mindezek fényében dönt-
senek arról, hogy mikor és milyen 
módon nyitják meg az iskolákat. 

A tünetmenteseket mellőzték

A Székelyhon megkeresésére kifej-
tette, aggodalomra ad okot, hogy 
amikor az iskolakezdésről döntöt-
tek, fi gyelmen kívül hagyták azokat 
a fertőzötteket, akik tünetmentesek 
és nincsenek tesztelve. „Tudjuk azt, 
a különböző országok által elvégzett 

kutatásokból, hogy a fertőző, 
de tünetmentes személyek há-
romszor-tízszer többen van-
nak, mint azok, akik tesztelve 
vannak és nyilvántartva. Ez 
azt jelenti, hogy a rizikó bár-
melyik nagyobb városban és 
iskolában sokkal nagyobb an-
nál, mint amit mi gondolunk. 

Romániában az iskolakezdési 
forgatókönyv az aktív betegek szá-
mát veszi fi gyelembe, vagyis ha az 
elmúlt 14 napban egynél kevesebb 
beteg volt ezer lakoshoz viszonyítva, 
akkor zöld forgatókönyv szerint min-
denki mehet iskolába.” 

A rizikó szintjei

A szakember kifejtette, hogy az is-
kolák szintjén, az iskolakezdéssel 
kapcsolatban a rizikónak több szintje 
van. Elsősorban ott van az iskolába 
való bevitel rizikója, ami azt jelenti, 
hogy a gyermek elkapja valahol a ví-
rust és beviszi az iskolába. Ezenkívül 
van az iskolán belüli terjedés rizikója. 
Ennek jó példája, amikor a nyáron 
egy harminc fi atalból álló csoport 
együtt utazott a tengerpartra, és egyi-
kük fertőzött volt. Csupán néhány 
napot voltak együtt, de ez is elég volt 
ahhoz, hogy a társaság fele elkapja a 
fertőzést. „Az iskolán belüli víruster-
jedés is ehhez hasonlóan fog működ-
ni, ami azt jelenti, hogy ha zárt terem-
ben több órát együtt töltő gyermekek 
közül egyik fertőző, akkor akár a fél 
osztályt is megfertőzheti. A miniszté-
rium azt mondja, hogy ha 3 eset van 
az iskolában, akkor be kell zárni az is-
kolát. Mire egy iskolában három azo-
nosított eset lesz, lehet, hogy az iskola 
25–30 százaléka már fertőzött lesz.” A 
nagy iskolákban, ahol ezer gyermek 

jár, és ehhez hozzájön a tanárok és ki-
segítő személyzet száma, ott komoly 
veszélyek lesznek. A vidéki, kisebb is-
kolákban, ahol kevesebben gyűlnek 
össze, kisebb a fertőzés veszélye is.

Lehetnek súlyos esetek is

Szerinte bár sokan azzal magyaráz-
zák 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, és lesznek 
olyanok, akik intenzív terápiás keze-
lésre szorulnak. Azok a gyermekek, 
akiknek más betegségük is van, akár 
életveszélybe is kerülhetnek. Azt is 
fontos elmondani, hogy a felnőttek-
hez képest a gyermekek esetében a 
koronavírus-fertőzésnek más jelei 
lehetnek, például egy kis gyomorron-
tás, hányinger, akár kiütések, telje-
sen elmaradhat a láz. „Tudjuk, hogy 
a fertőzött gyermekek két százaléka 
bekerül a kórházba, és körülbelül 
egy ezrelékük az intenzív terápiára. 
Jelen pillanatban is 21 kiskorú van 
intenzív terápián COVID–19-fertőzés-
sel a bukaresti Matei Bals Kórházban. 
Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy 
noha eddig a gyermekek nem voltak 
annyira kitéve a fertőzésnek, mint 
a felnőttek, ez nem jelenti azt, hogy 
ezután nem lesznek súlyos esetek.” 
A szakember szerint nemcsak a gyer-

mekek fertőződésével kell számolni, 
hanem azzal is, hogy a tünetmentes 
gyermekek haza fogják vinni a fer-
tőzést. „Mindenki szajkózza, hogy a 
nagyszülők veszélyeztetettek, őket 
el kell és el lehet kerülni, ha nem 
egy háztartásban laknak. De mi lesz 
a szülőkkel, akik 30–40–50 évesek, 
lehet, hogy magas vérnyomásosak, 
túlsúlyosak, más betegségük van. 
Ha megnézzük a kimutatásokat, 
ezekben a korosztályokban sokan ke-
rülnek be az intenzív terápiára, elég 
magas az elhalálozások száma is.”

A szakember szerint mindezeket 
fi gyelembe véve nagyon meggondo-

latlan és veszélyes döntés zöld stra-
tégia szerint megnyitni az iskolákat 
és a szerencsére bízni, hogy a gyer-
mekek elkapják-e és hazaviszik-e, 
továbbadják-e a fertőzést, nem 
beszélve arról, hogy az egészség-
ügyi és a tanügyminisztérium által 
közösen kiadott iskolaszervezési 
és működtetési útmutatók (norma-
tívák) csak elméletben működnek, 
gyakorlatban szinte lehetetlen be-
tartani azok közül mindent. 

Mi lenne a jó megoldás?

A szakember példaként említet-
te, hogy a marosvásárhelyi orvosi 
egyetemen az első két héten csak 
online zajlik az oktatás. Két hét után 
minden előadás online folytatódik, 

és csak azokon a gyakorlatokon kell 
személyesen részt venni, amelyeket 
nem lehet másképp megoldani. Ha 
a pandémiás helyzet javulni kezd, 
akkor fogják átgondolni, hogyan 
csökkentsék az online órák számát. 
Ez szerinte egy óvatos és felelős-
ségteljes stratégia, ami nem teszi 
ki veszélynek sem a már felnőtt 
diákokat, sem a tanárokat, sem a 
szülőket, hozzátartozókat, sem az 
egészségügyi rendszert. „Jó lett vol-
na az iskolakezdés esetében is egy 
óvatosabb megközelítés. Elkezdeni 
az iskolát azokkal az osztályokkal, 
amelyeknél fontos a jelenlét, pél-
dául a nyolcadikosokkal. Egy hét 
múlva, ha már ők jártak egy hetet és 
megszokták, hogy mit kell tenniük, 
jöhetnének az elsősök vagy az ötö-
dikesek. Az összes többi gyermeket 
nyugodtan lehetett volna 3–4 hétig 
vagy akár még tovább is online ok-

tatni, majd fokozatosan visszatérni 
a személyes jelenléthez.”

Mit tehetünk mi?

Megkérdeztük, hogy mégis mit te-
gyenek szülők, diákok, tanárok, ha 
már vissza kell térni az iskolába. Imre 
Mihály szerint maximális szigorúság-
gal be kell tartani mindazt, amit az 
egészségügyi minisztérium tanácsol a 
maszkok viseléséről, a távolságtartás-
ról, a kézmosásról, hiszen másképp a 
védekezés nem lesz hatékony. „Sem-
miképp sem szabad elfelejtenünk, 
hogy a gyermekek szinte biztosan 
nem tudják majd betartani a távolság-
tartást, a maszkok viselését, azt, hogy 
ne piszkáljanak a szemükhöz, orruk-
hoz, hogy rendszeresen tisztítsák a ke-
züket. Látjuk azt is, hogy sok esetben 
a felnőttek, a szülők sem tartják be. A 
nyári tapasztalatok alapján félelmetes 
az, hogy mire kell számítsunk és mi-
vel kell majd szembenéznünk, amikor 
az iskola el fog kezdődni.”

Az iskolák szintjén, az iskola-
kezdéssel kapcsolatban 
a rizikónak több szintje van
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• Meggondolatlan és veszélyes döntés zöld forgatókönyv alapján megnyitni az 
iskolákat – véli Imre Mihály belgyógyász szakorvos, kutatóorvos, a MOGYTTE 
belgyógyászat- és kutatásmódszertan-tanára, egy másodikos és egy hatodikos fiú 
édesapja. A szakember szerint fokozatosan kellett volna visszaengedni az iskolák-
ba a gyermekeket, így védve őket, de a tanárokat, szülőket is.

Fizetik a bérletet
Hargita Megye Tanácsa tegnapi 
rendkívüli ülésén költségve-
tés-módosítást szavazott meg 
azért, hogy belefoglalják a 
diákok ingázási költségeihez 
való hozzájárulást szeptember- 
októberre – jelezte a megyei 
önkormányzat sajtószolgálata. 
A vonatkozó kormányrendelet 
szerint az ingázóknak nem 
kell előre megvásárolniuk a 
bérletet, hanem az iskola kiállít 
egy igazolást, melynek alapján 
a szállítást szolgáltató cégtől 
kapnak bérletet. A bérletek árá-
nak megtérítése utólag történik, 
a szolgáltatást kiszámlázza 
a szállító: településen belüli 
szállítás esetén fele-fele arány-
ban a polgármesteri hivatalnak 
és az iskolának, települések 
közti szállítás esetén a megyei 
tanácsnak és az iskolának, 
megyeközi szállítás esetén 
teljes mértékben a közlekedési 
minisztérium téríti meg az uta-
zási költségeket. Az ingyenes 
szállításra azok a diákok jogo-
sultak, akiknek más településre 
kell utazniuk, hogy iskolába 
tudjanak járni, ismertette a rész-
leteket Demeter Levente Hargita 
megyei főtanfelügyelő.

Oltás decemberben?
December végére érkezhet meg 
Romániába a koronavírus elleni 
oltások első szállítmánya – 
jelentette be Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter. A tárcavezető 
szerdán este közölte, hogy a 
várakozások szerint az év végé-
re érkezhet meg az országba az 
első adag vakcina, amennyiben 
beigazolódnak az előzetes becs-
lések és az ideiglenes leállás 
után sikerül addig elvégezni az 
összes szükséges tesztet, majd 
engedélyeztetni az oltást. Ennek 
nyomán a lakosság beoltását 
januárban lehet majd elkezdeni.  
A miniszter elmondta, először a 
veszélyeztetett csoportok tag-
jait oltják majd be. Így először 
az idősek, illetve a krónikus 
betegek kapják meg a vakcinát, 
de első körben oltják majd be az 
egészségügyi dolgozókat és a 
pedagógusokat is.

Vírusmérleg 
A korábbi napokhoz képest 
ismét nőtt a 24 óra alatt koro-
navírussal diagnosztizáltak 
száma: a csütörtöki adatok 
szerint 1380 személy szerveze-
tében mutatták ki a kórt, igaz, 
a tesztek száma is nőtt. Ezzel 
az igazolt fertőzöttek száma 99 
684. Az új fertőzöttek mellett 
760 olyan személy van, akinek a 
második tesztje lett pozitív. Mi-
után elhunyt 47 újabb fertőzött, 
a halottak száma 4065-re nőtt. 
A 47-ből 45 áldozat krónikus 
beteg volt. Hargita megyében 
6, Kovászna megyében 20, míg 
Maros megyében 15 új fertő-
zöttet azonosítottak az elmúlt 
huszonnégy órában.
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