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• Székelyföld nagyobb 
iskoláiban általánosan 
jellemző, hogy a pe-
dagógusok többsége 
beoltatná magát, míg 
a kisegítő személyzet 
körében jóval alacso-
nyabb az oltási kedv. 
A legtöbb iskola már 
regisztrálta alkalma-
zottait az online oltási 
felületen, sőt a tanárok 
és igazgatók egy része 
már meg is kapta az 
oltóanyag első dózi-
sát. Akadnak azonban 
olyan tanintézmények 
is, ahol mindössze hu-
szonöt százalékos az 
oltási hajlandóság.

H A J N A L  C S I L L A

Az oktatási rendszer mintegy 
126 ezer alkalmazottja – kü-
lönösen az óvodákban dol-

gozók, ahol a gyermekek nem visel-
nek maszkot, de azok is, akik napi 
szinten találkoznak a diákokkal – 
elsőbbséget élveznek a beoltásnál, 
azaz megkaphatják az oltást még a 
második félév kezdete előtt, a tervbe 
vett iskolanyitást megelőzően – nyi-
latkozta Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter. A bejelentést azután tette, 
hogy a kormány többi tagjával együtt 
beoltották a Covid-19 koronavírus 
ellen. A miniszter szerint növekszik 
az oltást vállaló tanárok száma, és 
bejelentette, hogy több tízezer okta-

tónak fognak online szemináriumot 
szervezni, hogy a szakértők megvá-
laszolhassák a felmerülő kérdéseket. 
Az oktatási szaktárca vezetője úgy 
fogalmazott, az oltás „egy felelősség-
teljes cselekedet, és minden beoltott 
tanár csökkenti a vírus terjedésének 
kockázatát az iskolákban, növeli a 
diákok és a tanárok biztonságát”.

Vannak már beoltott 
iskolavezetők

Csíkszeredában a Márton Áron 
Főgimnáziumban a pedagógusok 65 
százaléka oltatná be magát, a sze-
mélyzet esetében azonban alacso-
nyabb a hajlandóság – tájékoztatta 
a Székelyhont Varga László iskola-
igazgató. Mint elmondta, kedden re-
gisztrálta az iskola a pedagógusait az 

oltási platformra, és tartottak egy vi-
deokonferenciát is a pedagóguskollé-
gáknak az oltásra való feliratkozással 
kapcsolatban, a tanári gárda felének 
már sikerült is időpontot foglalnia. 

A székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium igazgatója, Laczkó 
György már be is oltatta magát, és a 
pedagógusok hetven százaléka dön-
tött úgy, hogy vállalja az oltást. A ki-
segítő személyzet kicsivel több mint 
fele hajlandó beoltatni magát egyelő-
re – tudtuk meg az iskola vezetőjétől. 
Hozzátette, múlt héten regisztrálták 
az intézmény alkalmazottait oltásra, 
a hétvégén foglaltak oltási időpon-
tokat, és sok pedagógus már meg is 
kapta az első dózist. 

A gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnázium 34 pedagógusa 
közül 15 oltatná be magát, azaz mint-

egy 47 százalékuk – számolt be az 
adatokról Lakatos Mihály igazgató. 
„A kísérleti nyúl én vagyok és az 
aligazgató, mi holnapra (péntekre 
– szerk. megj.) kaptunk időpontot 
oltásra, de az informatikus kolléga 
körbetelefonálta a pedagógusokat, 
így valószínűleg többen foglaltak 
már időpontot” – magyarázta La-
katos Mihály. Hozzátette, a kisegítő 
személyzettel együtt az alkalmazot-
tak mintegy 47,5 százaléka oltatná 
be magát egyelőre.

Maros megyei helyzet

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumban nagy a különbség a 
pedagógusok és a kisegítő személy-
zet oltáskérdéshez való hozzáállása 
között. Mátéfi  István iskolaigazga-

tótól megtudtuk, már múlt pénteken 
regisztrálta az informatikusuk az 
iskolát az online felületen, szomba-
ton már sok kollégának sikerült idő-
pontot foglalni, de mint fogalmazott 
lapunknak, bonyolult a folyamat, 
mert miután a kolléga bejegyzi ma-
gát oltásra, beírja az iskola kódját, 
azután jóváhagyást kell kapnia az 
iskolától is. Több mint 15 pedagógus 
kapott már időpontot most szombat-
ra. A felmérések szerint nagy arány-
ban jelentkeztek oltásra a Bolyai 
pedagógusai, de nem lehet ugyanezt 
elmondani a kisegítő személyzetről. 
„Sok tanár vállalja az oltást, mint-
egy hetvenöt százalékuk oltatná be 
magát. A kisegítő alkalmazottak – 
takarítónők, kapusok – tizenöt-húsz 
százaléka vállalná, a kisegítő tanári 
személyzet – laboráns, könyvtáros, 
könyvelőség – mintegy ötven száza-
léka oltatná be magát” – részletezte 
az oltási hajlandóság megoszlását az 
igazgató, aki szakorvosa javaslatára 
még nem oltatná be magát, mert au-
toimmun betegséggel küzd – árulta 
el a Székelyhonnak Mátéfi  István. 

Az erdőszentgyörgyi Szent 
György Iskolaközpontban a leg-
alacsonyabb az oltási hajlandóság 
a megkeresett iskolák közül. Léta 
Áron iskolaigazgatótól megtudtuk, 
az intézmény 103 alkalmazottja kö-
zül – kisegítő személyzettel együtt 
– mindössze 27-en igényelték az ol-
tást, utólag pedig vissza is mondta 
kettő, tehát 103 alkalmazottból 25 
személy igényli az oltást. Tizenhár-
man foglaltak egyelőre időpontot, 
a többiek még nem tudtak. Az er-
dőszentgyörgyi iskola igazgatóját 
pedig január 29-én oltják be a koro-
navírus elleni oltóanyaggal.

A pedagógusokon a sor
A tanárok nagy része beoltatná magát, a kisegítő személyzetnél sokan elutasítóak

Az oltáskampány második szakaszában 
a pedagógusok és az iskolák 
alkalmazottai is jogosultak a vakcinára
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A mióta elkezdődött a koronaví-
rus elleni oltáskampány, egyre 

gyakrabban lehetett hallani arról, 
hogy előbb-utóbb befolyásolni fogja 
az utazást és az egyes országokba 
való belépést az, hogy valaki beol-

tatta-e magát vagy sem. Noha a beu-
tazást egyelőre nem korlátozták, egy 
friss módosítás szerint máris előnyt 
élveznek Romániában is azok, akik 
beoltva lépnek az ország területére.

Oltásútlevelet hozhatnak létre?

Mint Tar Gyöngyitől, a Hargita Me-
gyei Egészségügyi Igazgatóság ve-

zetőjétől megtudtuk, azok a sárga 
besorolású országokból Románi-
ába érkezők, akik már mind a két 
oltást megkapták és az utolsótól 
számítva eltelt legalább tíz nap, 
mentesülnek a karanténkötelezett-
ség alól. Mivel azonban a gyerekek 
egyelőre nem tartoznak a védőol-
tásra jogosult csoportok közé, ők 
továbbra is karanténba kerülnek, 
és így az egyik szülőnek is otthon 
kell maradnia velük. Tar Gyöngyi 
szerint ugyanakkor ennek ellenére 
is jelentős könnyebbséget jelent, 
hogy a másik szülő szabadon jár-
hat-kelhet, intézheti a mindennapi 
teendőket. A témával kapcsolato-
san az igazgató arra is kitért: Görög-
ország már felvetette, hogy jöjjön 
létre egy úgynevezett oltásútlevél, 

amely nemcsak a koronavírus elle-
ni védőoltást tartalmazná, hanem 
egyéb vakcinákat is. „Aki olyan 
helyre utazik, ahol a nálunk léte-
zőktől eltérő betegségek vannak 
jelen, mint például a kolera vagy 
különböző trópusi betegségek, 
ahhoz, hogy beléphessen az adott 
ország területére, fel kell mutatnia 
egy oltási bizonylatot. Ha lenne 
egy ilyen útlevél, nem kellene min-
den típusú oltásra külön dokumen-
tum, hanem egy helyen lennének 
csoportosítva a megkapott vakci-
nák. Ezt Romániában nem is lenne 
nehéz kivitelezni, ugyanis 2007 óta 
létezik az országban egy oltási re-
giszter, ebbe vezetik be jelenleg is 
a koronavírus ellen beoltottakat. 
A 2007 után született gyerekek 

mind szerepelnek ebben a regisz-
terben” – mutatott rá Tar Gyöngyi. 
Az előző témára visszatérve hozzá-
tette: ha valaki karanténba kerül 
Romániában, leghamarabb 10 nap 
után kérheti ennek feloldását. Eh-
hez a nyolcadik naptól kezdődően 
tesztelést kell kérni, akár az egyén 
otthonában, akár egy külső teszte-
lési pontnál (ebben az esetben csak 
rövid időre hagyhatja el otthonát, 
és máshová nem mehet, csak a 
tesztelés helyszínére). Ha a teszt 
eredménye negatív lesz, a tizedik 
napon kiengedik a karanténból. 
Újdonság továbbá, hogy a kontakt-
személyekre is érvényes az, hogy 
a karantén 10 nap után feloldható, 
ha a nyolcadik nap után elvégzett 
tesztjük negatív lesz.

A beoltott felnőttek mentesülnek a karanténkötelezettség alól Romániában
• A járványügyi szempontból kockázatosnak minősülő 
országokból Romániába utazóknak nem kell karanténba 
vonulniuk, ha már megkapták a koronavírus elleni vak-
cina mindkét dózisát és az emlékeztető oltás óta eltelt 
legalább tíz nap. Mivel azonban a gyerekek egyelőre 
nem tartoznak az oltásra jogosultak közé, ők szüleikkel 
ellentétben továbbra is karanténba kerülnek.




