
Szabad-e virágot vinni a tanévnyitóra?
Szabad-e hétfőn virágot vinni a pedagógusoknak tanévnyitóra? A tanfel-
ügyelőség és a közegészségügyi igazgatóság képviselői válaszoltak a 
kérdésre. Sok szülő és diák szeretne virágot vinni a hétfői tanévnyitóra 
a pedagógusoknak, hiszen a szokás hozzátartozik ehhez a naphoz. A 
családok nagy részében azonban felmerül a kérdés: a jelenlegi helyzetben 
vihetnek-e virágot a pedagógusnak a hétfői tanévkezdésre, amikor sok 
intézménybe még a vizes kulacsot sem szabad bevinni. Illés Ildikó Maros 
megyei főtanfelügyelő-helyettes személyes véleménye az, hogy a szerete-
tet másként is ki lehet fejezni, hagyják inkább más alkalomra ezt a szokást, 
hiszen a jelenlegi járványügyi körülményeket figyelembe véve nincs helye a 
virágnak az iskolában, noha nincs olyan törvény, amely ezt megtiltaná. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője megke-
resésünkre elmondta, a kérdés nem tartozik az ő hatáskörükbe, ezért tiltás 
sem vonatkozik rá. „Nincs bizonyíték arra, hogy ilyen módon terjedne a 
vírus, hiszen nem csókolgatjuk a virágot, de mi nem foglalkozunk ezzel. Ha 
jólesik a szülőnek, akkor vigyenek virágot a pedagógusnak, az iskola belső 
szabályzatán múlik, hogy beengedik-e vagy sem” – hangsúlyozta a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. (Hajnal Csilla)
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M U N K A T Á R S A I N K T Ó L

Kerüljék a tömegközlekedé-
si eszközöket, ne nyúljanak 
ugyanahhoz a könyvhöz, lab-

dához, viseljék a maszkot, tartsanak 
távolságot, rendszeresen fertőtlenít-
sék a kezüket, gyakran megérintett 
személyes tárgyaikat – egyebek közt 
ezekkel a tanácsokkal batyuzták fel 
a bukaresti hatóságok a diákokat a 
ma kezdődő rendkívüli tanév előtt.

Az oktatási minisztérium pénteki 
tájékoztatása szerint 12 610 tanintéz-
ményben kezdődik el a 2020–2021-
es tanév a zöld forgatókönyv szerint, 
vagyis a diákok végre visszatérhet-
nek az iskolapadokba. 4892 intéz-
ményben eközben a sárga forgató-
könyvet alkalmazzák, ami szerint 
hibrid rendszerben kezdenek, azaz 
a diákok egy része bejár az oktatási 
intézménybe, a többiek online vesz-
nek részt az órákon. A járvány jelen-
léte miatt kizárólag online oktatást 
lehetővé tevő vörös forgatókönyvet 
238 iskolában alkalmazzák. A tan-
ügyi tárca közlése szerint eközben 
van hét olyan iskola, ahol vegyes 
forgatókönyv alapján – a zöld és a 
sárga kombinálásával – rajtol a tan-
év.

Hatósági javaslatok diákoknak

„A betegség tüneteit mutató tanulók 
ne menjenek iskolába, a szülőknek 
pedig hasonló esetben kötelességük 
értesíteni az oktatási intézményt és 
a háziorvost” – fi gyelmeztetett a hét-
végén a tanévkezdésre hangolva a 
bukaresti stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS). A hatóságok számos sza-
bályt és javaslatot fogalmaztak meg 

a koronavírus terjedésének megfé-
kezése érdekében az iskolát hétfőn 
kezdő diákok és pedagógusok számá-
ra. Ezek szerint a szülők vagy a gye-
rekeket iskolába elkísérő személyek 
nem léphetnek be az iskolába, csak 
rendkívüli, az iskola vezetősége által 

jóváhagyott helyzetben. A krónikus 
betegségben szenvedő gyerekek, il-
letve azok, akik egy lakásban laknak 
krónikus betegségben szenvedő csa-
ládtagokkal, online csatlakozhatnak 
a tanításhoz, amennyiben a szülők 
erre igényt tartanak és felmutatják a 

háziorvos, vagy a szakorvos által kiál-
lított igazolást. Ha a gyermek legalább 
3 egymást követő napon hiányzik az 
iskolából, a háziorvos által kiállított 
igazolással jelentkezhet ismét az ok-
tatási intézményben.

Maszkviselési tudnivalók

A stratégiai törzs ugyanakkor felhívja 
a fi gyelmet, hogy az osztályteremben 
kötelező módon viselt arcmaszknak 
fednie kell mind az orrot, mind a szá-
jat. A maszk helyes viselése lehetővé 
teszi, hogy beltérben egymástól 1 
méteres távolságban tartózkodjanak 

a diákok és a tanárok. A szabadban 
szintén indokolt a maszk viselése, ha 
a személyek között nem lehet betar-
tani az 1,5 méteres biztonsági távolsá-
got, vagy pedig kis területen sok em-
ber tartózkodik. „A maszk személyes 
tárgy, nem lehet más személyeknek 
odaadni használatra” – szögezi le a 
GCS. Az osztályteremben be kell tar-
tani a biztonsági távolságot a tanórák 
alatt, a szünetekben, illetve az iskolá-
ba érkezéskor és távozáskor.

A hatóságok a kéz gyakori fertőtle-
nítésének vagy szappannal és vízzel 
történő mosásának fontosságát is alá-
húzzák, hangsúlyozva, hogy a gyak-
ran megérintett személyes tárgyakat 
is fertőtleníteni kell. Az osztályter-
mekben a diákok nem ülhetnek le 
egymás helyére, kerülni kell az osz-
tálytársak személyes tárgyainak vagy 
az asztaloknak, székeknek a 
megérintését, az iskolatáskát 
is olyan helyre kell tenni, 
ahol minél kisebb a vírus-
fertőződés kockázata. A GCS 
felhívja a fi gyelmet, hogy bár 
a gyerekek és fi atalok egész-
ségére kisebb mértékben hat a 
koronavírus, ők ugyanúgy átadhatják 
a vírust az idősebb vagy krónikus be-
tegségben szenvedő személyeknek, 
akik esetében a megfertőződés súlyos 
következményekkel járhat. Emiatt 
van szükség arra, hogy ők is betart-
sák az óvintézkedéseket, és azonnal 
közöljék, ha a betegség tüneteit észle-
lik magukon.

A korábbi évekhez hasonlóan idén 
is be kell vinniük az első héten az 
iskolába/óvodába a háziorvos által 
kiállított egészségügyi igazolást azok-
nak a gyerekeknek, akik most kezdik 
a kiscsoportot, nulladik osztályt, ötö-
dik, illetve kilencedik osztályt.

A stratégiai kommunikációs 
törzs továbbá azt javasolja, hogy 
amennyiben lehetséges, iskolába 
tartva, illetve hazafelé a tanulók 
kerüljék a tömegközlekedési eszkö-
zök használatát, menjenek inkább 
gyalog. Hazaérkezéskor mossanak 
kezet, öltözzenek át, utcai ruháikat 
helyezzék külön helyre, fertőtlenít-
sék a személyes tárgyakat.

A legfurcsább  iskolakezdés
Új tanév: a járványveszély miatt rengeteg a betartandó szabály

Nem tiltott, de nem is ajánlott. 
Már az is kérdés, hogy vihetnek-e 
virágot a gyerekek ma az iskolába 
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• Rendkívüli tanév kezdődik ma a koronavírus-világjárvány és az amiatt bevezetett
óvintézkedések nyomán. A legtöbb oktatási intézményben nem tartanak ma tanév-
nyitó ünnepséget, és a szülők, hozzátartozók az óvodásokat, kisiskolásokat csak
az iskola bejáratáig, kapujáig kísérhetik el. Az iskolák honlapján közzétették, hogy
melyik osztálynak hánykor kell ott lennie, és azt is leszögezték, hogy hétfőn csupán
egy kis megbeszélés, osztályfőnöki óra lesz a diákokkal.




