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Lassan kiürülnek az iskolák?

Többen tanulnak online, mint hagyományos módon Hargita megyében
• További Hargita megyei településeken haladta meg a hármat az ezer lakosra jutó

igazolt fertőzések száma az elmúlt 14 napban, így jövő héttől már a megye 154 tanintézménye kénytelen áttérni a piros forgatókönyv szerinti online oktatásra. Emellett 175
tanintézményben a sárga, azaz hibrid oktatási rendszert alkalmazzák majd.
ISZLAI KATALIN

E

gyre kevesebb az olyan diák,
aki hagyományos módon járhat iskolába Hargita megyében: a járványhelyzet újabb felülvizsgálását követően számos település
esetében szigorításról döntött tegnap
a megyei vészhelyzeti bizottság.

nyügyi korlátozások mellett, mint
a kötelező utcai maszkviselés – át
kell térni az online oktatásra. Ennek
következtében a bizottság e hétre vonatkozó döntésekor közölt 43 helyett
jövő héttől már a megye 154 tanintézményében folytatódik majd piros forgatókönyv szerint a tanév. Ebbe beletartozik a felsorolt települések összes
tanintézménye, illetve két siménfalvi

is. Jövő héttől tehát a megye 423 tanintézménye közül 154 kénytelen áttérni a piros fogatókönyvre, ezekben
kizárólag online oktatás zajlik majd.
Emellett 175 tanintézetben a sárga
forgatókönyv, azaz a hibrid oktatási
rendszer szerint folytatódik a tanév,
és mindössze 94-ben (ezen a héten
még 180 volt ez a szám) érvényesül a
zöld forgatókönyv, tehát egyre keve-

sebb diák vehet részt személyesen a
tanórákon. A szóvivő kérdésünkre azt
is elárulta, hogy mivel a teljes megye
vészesen közelít a 3-as határérték átlépéséhez (2,97-re nőtt az ezer lakosra
jutó igazolt koronavírusos fertőzések
száma tegnap), az is megtörténhet,
hogy a döntés semmissé válik és a
megye összes tanintézményében online oktatásra térnek át jövő héttől.
Maros megyében Marosvásárhely, Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Marosszentkirály, Maroskeresztúr, Nyárádtő, Koronka és
Jedd településeken továbbra is online zajlik az oktatás.

Folyamatosan növekvő
esetszámok

forgatókönyv

Székelyudvarhely, Fenyéd, Csíkmadaras, Csíkszereda, Szentegyháza,
Felsőboldogfalva,
Lövéte, Csíkszentmihály, Bögöz,
Kászon altíz, Tusnád és Zetelaka után további öt Hargita
megyei községben haladta
meg a 3-as vészhelyzeti határértéket az ezer lakosra
jutó igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt két
hétben. Mint Adrian Pănescutól, a
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal
szóvivőjétől megtudtuk, az új érintettek Csíkpálfalva, Gyergyóalfalu,
Székelykeresztúr, Gyergyószárhegy
és Tusnádfürdő. Az összes felsorolt
településen – egyéb szigorú járvá-

Üres osztályterem. Egyre kevesebb diák tanulhat hagyományos
módon Hargita megyében
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• RÖVIDEN
Alfalu is pirosban
A Ro-Alert rendszeren keresztül értesítették a lakosságot
csütörtökön délelőtt, hogy
Gyergyószékről Gyergyóalfalu is azon települések közé
tartozik, ahol meghaladta a fertőzések 1000 lakosra számított
aránya a 3-as veszélyhelyzeti
értéket. „Az elmúlt időszakban növekedett az igazolt
koronavírus-fertőzöttek száma
Gyergyóalfaluban, közel másfél
hét alatt 21 személy tesztje
lett pozitív. Szerdán azonban
hat újabb esetet igazoltak, ami
miatt a fertőzések ezer lakosra
számított aránya meghaladta
a 3-as veszélyhelyzeti értéket”
– részletezte Gáll Szabolcs
polgármester. A szerdai és
csütörtöki fertőzések azt bizonyítják, hogy Gyergyóalfaluban
gócpont alakult ki, hiszen négyen családtagok, egy személy
pedig közeli kapcsolatban áll
velük. „Nagyon sokan vannak
azok is, akik otthon ülnek
tünetekkel, de nem végeztették el a koronavírustesztet.
Sajnos nagyon gyorsan terjed a
fertőzés, mert a legtöbb ember
tartja a családi kapcsolatokat. Sok ember, ha tüneteket
érzékel, akkor is tagadja, hogy ő
fertőzött” – mondta Gyergyóalfalu polgármestere, aki múlt hét
eleje óta önkéntes karanténban
tartózkodik, mert az édesapja
belázasodott. Bár nem igazoltak nála koronavírus-fertőzést,
úgy döntött, két hetet otthon,
elkülönítve tölt, hiszen nagyon
fontosnak tartja a megelőzést.
(Barabás Orsolya)

A fogorvosok többsége szerint nem éri meg szerződést kötni a biztosítópénztárral
• Az állam szinte teljesen „levette a kezét” a fogászati

kezelésről, és ez nem annyira a privatizálásra kényszerült
orvosokat, hanem a pácienseket érinti. A legjobban a gyermekek és a kisnyugdíjasok sínylik meg a kezelés hiányát.
SZUCHER ERVIN

„Drágább a leves, mint a hús”

A sepsiszentgyörgyi származású
Márton Csongor úgy véli, a szerzőszékelyföldi fogorvosok többsé- déskötéssel „drágább lenne a leves,
ge ódzkodik szerződést kötni a mint a hús”, magyarán a térítéshez
megyei biztosítópénztárral, mert fö- szükséges dokumentáció elkészítése
löslegesnek tartják. Az állam csupán túlságosan sok időt rabolna el a fogájelképes megtérítést biztosít, ebből az szati munkától. „Nincs és nem is volt
összegből havonta néhány foghúzás- szerződésem a biztosítóházzal, a para, jobb esetben tömésre futja. Bár ez pírok kitöltése helyett inkább ingyen
is több a semminél, a bürokra- kezelem a hozzám visszatérő gyeretikus akadályok eltántorítják keket” – mondja a Marosvásárhelyen
a szakembereket a szerző- dolgozó szakember, aki egyben a
déskötéstől. A papírtologa- megyei kamara titkára is. Meglátása
táson túl egy másik komoly szerint ha az állam nem vette volna
akadályt a biztosító által le a kezét a fogászati kezelésről, nem
meghatározott árak jelentik: lenne annyi egészségügyi gond az
ezeket hat éve nem frissítették, országban. Márton úgy véli, már az is
holott az eltelt időszakban az infl áció jelentős előrelépés lenne, ha a fi nanjócskán növelte a költségeket. A sta- szírozás ellenőrizhetővé tenné a gyetisztikák szerint a Hargita és Kovászna rekek fogsorának állapotát. „A fi atal
megyei fogorvosok közül alig néhá- fi nn kollégák sokáig Romániába járnyan állnak szerződéses viszonyban a tak gyakorlatozni, mert a saját orszápénztárral. Maros megye sincs sokkal gukban nem volt alkalmuk gyerekek
különb helyzetben, itt a szakemberek fogát kezelni” – von párhuzamot az
itthoni és a skandináv államban taegynegyede kötött megállapodást.

fogápolás

A

pasztalt egészségügyi állapot között
a marosvásárhelyi fogorvos. Míg egy
foghúzás vagy tömés még „belefér” a
költségvetésbe, a luxusnak számító
fogszabályozás állami támogatásáról szó sem lehet.

az is jelentős előrelépés volna, ha az
állam a gyerekek időszakos ellenőrzését támogatná. A Nyárád menti
Lukafalva, más nevén Dózsa György
község fogorvosa, Száva Hunor is úgy
véli, sokat segítene a gyerekeken, ha
az állam legalább az ő kezelésükre
nagyobb fi gyelmet – és ezzel együtt
Gyerekek, akik anyagiak híján
pénzt – szentelne. A fiatal fogorvos
nem jutnak kezeléshez
azon kevés szakemberek közé tarto„Így egy gonddal kevesebb” – jegyzi zik, akik hónapról hónapra felveszik
meg némi iróniával Gyergyai Réka. A a harcot a bürokráciával, kitöltenek
fogszabályozásra szakosodott orvos- minden egyes nyomtatványt és igényt
nő szerint az egészben az a jó, hogy tartanak a biztosító térítésére. „Naígy nem kell időt, energiát szentelnie gyon kevés pénzről van szó, de pár
a pénztárral való elszámolás lebo- rászoruló idős személynek és néhány
nyolítására, és a pénzbírsággal fenyegetőző ellenőrök sem lógnak mindegyre a nyakán. A Marosvásárhelyen
dolgozó fogorvosnő azonban sajnálja
azokat a gyermekeket, akik az anyagiak miatt nem jutnak el a rendelőbe.
A fogszabályozás költségeit ugyanis
csak a tehetősebb vagy az áldozatkész szülők tudják megengedni maguknak. Gyergyai Réka szerint már
A magyar fogorvosok jó része nem kér többletdíjat,
segítőkész a járványhelyzetben
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gyermeknek a minimális kezelésére
elegendő. Ez főként abban a másfél
éves időszakban derült ki, amikor a
pénztár nem kötött szerződést. A gyerekek közül sokan elmaradtak a kezelésről, és még ellenőrzésre sem jöttek
el. Fogaik állapota ez idő alatt lényegesen romlott” – vázolja a helyzetet
a fi atal szakember. Azzal, hogy 1989
után a román állam magánosításra
kényszerítette a szakmát, számos pályakezdő orvost szinte lehetetlen feladat elé állított. Jobbára csak annak a
fi atalnak volt esélye rendelőt nyitni,
akinek a szülei képesek voltak biztosítani az indulótőkét.

