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CÁFOLTÁK A BUKARESTI HATÓSÁGOK, HOGY EURÓPAI PÉLDÁK ALAPJÁN A TANINTÉZETEK MEGNYITÁSÁT FONTOLGATNÁK

Még nem térhetnek vissza a diákok az iskolába
Mind az egészségügyi, mind az okta-
tási minisztérium illetékesei siettek 
cáfolni tegnap azt a sajtóértesülést, 
amely szerint a bukaresti hatóságok 
– nyugati mintára – azt fontolgatnák, 
hogy a járványhelyzet alakulásától 
függetlenül, fokozatosan újra meg-
nyitnák az óvodákat és iskolákat.

 » BÁLINT ESZTER

A z óvodák és iskolák fokozatos meg-
nyitásának lehetőségét vizsgálják a 
romániai hatóságok, a lépés függet-

len lenne attól, hogy az egyes megyékben, 
településeken milyen színű forgatókönyv 
van érvényben a koronavírussal fertőzöttek 
arányának függvényében – nyilatkozták 
oktatási minisztériumi és politikai források 
az Edupedu.ro oktatási szakportálnak. A 
kedd este napvilágot látott cikk által kiszi-
várgott információk arról szóltak, hogy első 
körben az óvodások és az elemi osztályos 
kisdiákok térhetnének vissza a tanintéze-
tek falai közé, majd a menet közben elvég-
zett elemzések nyomán a végzősök, vagyis 
a 8. és a 12. osztályok diákjai is visszatér-
hetnének az iskolapadokba. A portálnak 
nyilatkozó források szerint a hatóságok 
már dolgoznak a fokozatos nyitás forgató-
könyvein.

Kormányzati cáfolat
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter viszont 
tegnap cáfolni sietett az iskolák és óvodák 
megnyitásáról szóló sajtóértesülést. „Az 
oktatási minisztériumban állandó megfi -
gyelés alatt tartanak minden összetevőt, 
elemzik a helyzetet, és annak alakulása 
függvényében járnak el” – válaszolta új-
ságírói kérdésre az egészségügyi tárca 
vezetője. Amikor pedig visszakérdeztek, 

hogy milyen forgatókönyv van arra, hogy a 
gyerekek visszatérhessenek a tanintézetek 
falai közé, Tătaru leszögezte: „csökkennie 
kell a fertőzöttek számának”.

Hasonlóképpen nyilatkozott a Kolozsvá-
ri Rádiónak Kovács Irénke, az oktatási mi-
nisztérium államtitkára is. „Minisztériumi 
szinten fel sem merült ez a lehetőség, nem 
voltak tárgyalások ez ügyben. A hatályban 
lévő törvények és jogszabályok alapján kell 
eljárni, amelyek egyértelműen kimondják, 
hogy az oktatás formája a fertőzési muta-
tók függvényében változhat” – fogalmazott 
a tanügyi államtitkár.

A nyugati példa reményre adott okot
A sajtóértesülések ugyanakkor már csak 
azért is hitelesnek tűntek, mivel a legtöbb 
európai országban – amelyekben akár sú-
lyosabb a járványhelyzet, és szigorúbbak a 
korlátozások, mint Romániában – tovább-
ra is jelenléti oktatás zajlik, és a plázákat, 
a lokálokat, a nem létfontosságú cikkeket 

árusító boltokat zárták be, illetve a régiók 
közötti közlekedést korlátozták.

Mint az Edupedu.ro összeállítása is em-
lékeztetett, Olaszországban az óvodások 
és általános iskolások továbbra is bejár-

nak az oktatási intézményekbe, a közép-
iskolák diákjai viszont 100 százalékban 
online oktatásban vesznek részt. Közben a 
plázák hétvégén zárva tartanak, korlátoz-
zák az egyes régiók közötti közlekedést, 
zárva tartanak a múzeumok, a bingóter-
mek és a fogadóirodák, a tömegközleke-
dési eszközök 50 százalékos kapacitással 
szállíthatnak utasokat, az esti órákban 
pedig korlátozott a kijárás.

Részleges vesztegzár van érvényben 
Ausztriában is, de az oktatási intézmé-
nyek nagy része ott is nyitva tart. Bezártak 
viszont a vendéglők, bárok, csaknem va-
lamennyi kulturális és szórakoztató intéz-
mény, és kijárási korlátozást vezettek be 20 
és 6 óra között.

Görögország két megyéjében is igen szi-
gorú korlátozások vannak érvényben, de 
az iskolák nyitva maradtak, és hasonló a 
helyzet Angliában, Portugáliában, Fran-
ciaországban, valamint Németországban 
is, Belgiumban pedig úgy döntöttek, hogy 
két héttel meghosszabbítják ugyan az őszi 
szünetet, de ezt követően a gyerekek visz-
szatérhetnek a tanintézetekbe.

 » BÍRÓ BLANKA

Kovászna megyében egymást követő 
két hétfőn jelentettek nulla koronaví-

rus-fertőzést, miközben az országban meg-
haladta a négyezret a pozitív teszteredmé-
nyek száma. A Kovászna megyei prefektúra 
a hétfői jelentéseiben nem pontosította, 
hogy azért nem mutattak ki egyetlen fer-
tőzést sem, mert vasárnap nem végeztek 
teszteket. A lapunk által megszólaltatott 
szakértők szerint az egynapos kiesés nem 
befolyásolja számottevően a 14 napra szá-
molt eredményt. Ugyanakkor nyilatkozó-
ink egyetértettek abban, hogy sokkal több 
tesztet kellene végezni, ám erre nincs sem 
laboratóriumi kapacitás, sem a minták le-
vételére elegendő szakember.

A prefektus a munkarenden, a kórház 
a módszertanon változtatna
A székelyföldi megyében a sepsiszentgyör-
gyi kórház és két magánlaboratórium vé-
gez koronavírus PCR-teszteket, egyik sem 
dolgozik vasárnap. Iulian Todor prefek-
tus a sajtónak úgy nyilatkozott, vasárnap 
kérés sincs, hiszen a háziorvosok küldik 
a betegeket tesztre, és ők sem rendelnek 
vasárnap. A kormánymegbízott arra is ki-
tért, a magánlaboratóriumokat nem lehet 
kötelezni, hogy vasárnap dolgozzanak, de 
elrendelte, hogy a közegészségügyi igaz-

gatóság és a kórház úgy szervezze meg a 
tevékenységét, hogy sürgősség esetén va-
sárnap is teszteljenek.

Rosu Mátyás, a kórház orvos igazgatója 
tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy 
a kórházi laboratórium heti hat napon mű-
ködik, meglátása szerint a prefektúrának 
kellene világosan kommunikálnia, hiszen 
ők is érzik a bizalmi válságot. András-Nagy 
Róbert kórházigazgató közben arról számolt 
be, hogy októberben 2298 tesztet végeztek el, 
miközben olyan megye is van, ahol napon-
ta 8-9 tesztet futtatnak le. „Vasárnap nem 
működik a laboratórium, mert nincs humá-
nerőforrás, hogy ezt megoldjuk” – húzta 
alá az egészségügyi intézmény vezetője, aki 
szerint a tesztelések módszertanán kellene 
változtatni, hogy valóban hatékony legyen a 
szűrés. Mint rámutatott: időszakonként újra 
kellene tesztelni azoknak a szakmáknak a 
képviselőit, amelyekben nagy a fertőzés és a 
terjesztés kockázata, ilyenek például a házi-
orvosok, a pedagógusok, a bolti eladók vagy 
a pincérek.

Elszabadult a járvány
„A vasárnapi kiesés nem befolyásolja a 14 
napos incidenciát” – szögezte le ugyan-
akkor megkeresésünkre Fejér Szilárd, a 
Pro Vitam diagnosztikai központ kutatója. 
Mint részletezte, minél többet tesztelnek, 
annál több a pozitív eredmény, ám azok 

a megyék is előbb-utóbb bevörösödnek, 
ahol kevés tesztet futtatnak le, hiszen ha 
elszabadul a járvány, egyre több a tünetes 
beteg, akit le kell tesztelni, akkor meg-
emelkedik az incidencia, és be kell vezetni 
a korlátozásokat.

A kutató különben nem tartja hátrányos 
megkülönböztetésnek, hogy azokban a me-
gyékben, ahol sokat tesztelnek, korábban 
bevezetik a szigorító intézkedéseket. „A 

számítási módszer valóban lehetőséget ad 
a szubjektivitásra, egy kis faluban ahol egy 
fertőzött miatt már elérik a 3 ezreléket meg 
lehet fontolni a korlátozások bevezetését. 
Viszont a városokban, ahol hivatalosan 3 
ezrelék a fertőzöttek aránya, a valóságban 
ez az arány 1–2 százalék. Ilyenkor indokoltak 
az óvintézkedések, nem veszítünk, ha ezeket 
időben bevezetik” – hangsúlyozta a kutató. 
Kifejtette, ők a diagnosztikai központban 

a közegészségügyi igazgatóságtól kapják 
a tesztek egy részét, azokat a kontaktokat 
tesztelik, akiknek tüneteik vannak, nekik a 
háziorvosnál kell jelentkezniük. Ugyanakkor 
végzik a veszélyeztetett csoportok – gyerek-
otthonok, öregotthonok lakóinak, alkal-
mazottainak – rendszeres szűrését. Viszont 
egyre többen jelentkeznek olyanok, akiknek 
tüneteik vannak, ezért kifi zetik a tesztet. A 
nyár folyamán a betegek többsége otthon 
maradt, és teszt nélkül átvészelte a kórt, 
most már egyre többen kérik, kifi zetik a tesz-
tet, hogy tudják hányadán állnak.

Fejér Szilárd arra is kitért, hogy a romá-
niai laboratóriumok többsége teljes kapa-
citását kihasználva dolgozik, Kovászna 
megyében például 85 százalékon. Meglá-
tása szerint azonban kétszer-háromszor 
ekkora kapacitásra lenne szükség, hogy 
olyan mértékben teszteljenek, amivel meg 
tudják fékezni a járvány terjedését. Ugyan-
akkor a laboratóriumok hiába növelnék a 
kapacitást, ha nincs elég szakember, aki 
levegye a mintákat. Háromszéken példá-
ul egyetlen mentő járja a megyét, hogy a 
lakhelyükön elkülönültektől begyűjtse a 
tesztmintákat. A szakértő úgy látja, elsza-
badult a járvány, különösen aggasztó a 
pozitív eredmények 20–30 százalékos ará-
nya, és elmondása szerint olyan eset is elő-
fordult, hogy a közegészségügyi igazgató-
ság által küldött összes minta pozitív lett.

Nulla teszt, nulla fertőzött: nincs kapacitás a vasárnapi tesztelésre

Temes megyében tervezik, Szamosújváron elrendelték a karantént

Kilenc Temes megyei települést helyeznének vesztegzár alá a hatóságok a koronavírus 
terjedésének megakadályozása érdekében. A Temes megyei prefektúra tegnap délelőtti 
közleménye szerint a Temes Megyei Közegészségügyi Igazgatóság már továbbította az 
Országos Közegészségügyi Intézethez a karanténra vonatkozó javaslatait, az országos 
hatóság pedig tegnap jóváhagyását adta ahhoz, hogy vesztegzár alá kerüljön Győröd, 
Újbesenyő, Újszentes, Gavosdia, Kisbecskerek, Temesfüves, Fény, Gyüreg és Pészak. 
Bár várható volt, a megyei katasztrófavédelmi bizottság lapzártánkig nem döntött a 
kilenc település vesztegzár alá helyezéséről. A döntést ugyanakkor még továbbítaniuk 
kell az országos testülethez, amelynek jóváhagyását követően a hatálybalépéshez meg 
kell jelennie a Hivatalos Közlönyben. Mircea Abrudean Kolozs megyei prefektus beje-
lentése szerint csütörtöktől karantént vezetnek be Szamosújváron. A kormánymegbí-
zott szerint a 14 napos vesztegzár csak Szamosújváron érvényes mától, a hozzá tartozó 
három faluban nem. A Kolozs megyei kisvárosból a vesztegzár idejére a körgyűrűre 
terelik az áthaladó forgalmat, megállni nem szabad.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: V

ER
ES

 N
ÁN

DO
R

Ahol magas a fertőzöttségi ráta, üresen maradnak az iskolapadok

 » A szakértő úgy látja, elszaba-
dult a járvány, különösen aggasz-
tó a pozitív eredmények 20–30 
százalékos aránya, és elmondása 
szerint olyan eset is előfordult, 
hogy a közegészségügyi igazga-
tóság által küldött összes minta 
pozitív lett.




