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Szigorú szabályok

• Több bejáratot kell biztosítani;
• Ha nincs lehetőség több bejárat biztosí-
tására, fontos a fi zikai távolságtartás;
• Az oktatási intézményen belül kötelező a 
maszk viselése;
• A bejáratnál és a folyosókon biztosítani 
kell a kézfertőtlenítőt;
• Kézfertőtlenítés után a diákoknak egye-
nesen az osztálytermekbe kell menniük;
• A szülőknek vagy kísérőknek tilos belép-
niük az iskolába;
• Biztosítani kell az egyméteres távolságot 
a diákok között;
• Amennyiben a terem nem teszi lehe-
tővé az egyméteres távolságtartást, a 
teret úgy kell berendezni, hogy a diákok 
a lehető legnagyobb távolságra üljenek 
egymástól;
• Tilos személyes tárgyak átadása 
másnak, mint ahogy a közös étel- vagy 
italfogyasztás is;
• A hatóságok azoknak a kísérleteknek 
a kerülését javasolja, amelyek mozgást 
és/vagy a diákok szoros interakcióját 
feltételezik;
• Az osztálytermékeket ki kell szellőztetni 
a diákok érkezése előtt, szünetekben, 
valamint a tanítás végén;
• A mosdókban állandóan lennie kell 
kézfertőtlenítőnek és papírtörlőnek;
• Tilos elektromos kézszárítók és textiltö-
rölközők használata;
• Az óráknak más-más időpontokban kell 
kezdődniük, hogy elkerülhető legyen a 
zsúfoltság;
• A diákok sorra mennek szünetre; el kell 
kerülni, hogy több osztálynak egyszerre 
legyen szünete;
• A diákokat szünetben felügyelik;
• Csak olyan játékokat lehet játszani, 
amelyek lehetővé teszik a fi zikai távolság-
tartást;
• Az osztálytermeket minden diákcsoport 
után takarítani, fertőtleníteni és szellőztet-
ni kell.

 ÁTFOGÓ SZABÁLYRENDSZERREL KÉSZÜLNEK A HATÓSÁGOK A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE A TANINTÉZETEKBEN

Maradtak kérdőjelek az iskolakezdés kapcsán
Szigorú szabályokkal próbálják a ha-
tóságok elejét venni annak, hogy az 
iskolák hétfői megnyitását követően 
megugorjon a koronavírussal fertő-
zöttek száma. A végső szabályokat az 
egészségügyi és az oktatási miniszter 
közös rendelete fogja szabályozni.

 » BÁLINT ESZTER

B ár a települések járványhelyzete 
függvényében hétfőtől visszatér-
hetnek az óvodások és iskolások a 

tanintézetek falai közé, csütörtöki lapzár-
tánkkor még nem volt végleges az a hiva-
talos rendelet, ami a nyitás körülményeit, 
illetve az oktatási intézményekben alkal-
mazandó szabályokat tartalmazza. Sőt mi-
közben már szerdán véglegesnek tűnt az 
iskolapadokba való visszatérés három for-
gatókönyve, csütörtök délután Sorin Cîm-
peanu tan ügyminiszter arról beszélt, hogy 
előfordulhatnak még módosítások. Ő maga 
azt szeretné, hogy ne 1 ezrelék legyen a 
zöld és a sárga forgatókönyv közötti határ-
érték, hanem 1,5 – annak érdekében, hogy 
minél több óvodás és iskolás számára új-
rakezdődhessen a jelenléti oktatás, ahogy 
amúgy ez például a kulturális intézmé-
nyek, vendéglők esetében is működik. Ez-
zel a módosítással a tanügyminiszter becs-
lése szerint 2,4 millió diák térhetne vissza 
az iskolapadokba. Lapzártánkkor viszont 
a várható intézkedések kapcsán annyi volt 
biztos, hogy a tanügyi tárca vezetőjének 
még lesz egy egyeztetése Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszterrel, mielőtt kiadnák 
közös rendeletüket. A dokumentumnak a 
tervezete amúgy már csütörtök reggel nap-
világot látott, és Cîmpeanu sajtónyilatkoza-
tában elég sok pontot részletezett ezek kö-
zül. A jóváhagyásra váró tervezetben még 
az állt, hogy a zöld forgatókönyv február 
8-a után ott alkalmazható, ahol alacsony, 
1 ezrelék alatti a koronavírussal fertőzöttek 
száma, az ilyen településeken minden óvo-
da és iskola megnyithatja a kapuit. A sárga 
forgatókönyv ott léphet érvénybe, ahol 1 és 
3 között van az ezer főre eső fertőzött, itt az 
óvodások, az 1–4., valamint a végzős, vagy-
is 8. és 12. osztályosok vehetnek részt jelen-
léti oktatásban, a többiek online folytatják 
a tanulást. A 3 ezrelék fölött alkalmazott 
vörös forgatókönyv azt jelenti, hogy csak 
az óvodások és az elemi osztályosok tér-
hetnek vissza a tanintézetekbe, a többiek 
laptopok, táblagépek előtt vesznek részt az 
órákon. Ahol viszont nagyon magas a fer-
tőzöttek aránya, karantént rendelnek el, és 
az oktatás minden szinten az online térben 
folytatódik a második félévben is.

Teszt csak szülői engedéllyel
A csütörtökön ismertetett rendelettervezet 
szerint a pedagógusra hárul az a feladat, 
hogy megfi gyelés alatt tartsák az óvodáso-
kat és iskolásokat, meggyőződjenek arról, 
hogy nincsenek tüneteik, és nem áll fenn 
a kockázat, hogy koronavírussal fertőzik 
meg társaikat. Amennyiben viszont valaki-
nél Covid–19-re utaló tüneteket észlelnek, 
az elkülönítési protokollt kell követniük – 
áll a rendelettervezetben.

Ha a szülők előzetesen írásos bele-
egyezésüket adták, akkor a gyerekeken 
antigéngyorstesztet végeznek az orvosi 
rendelőben. Annak eredményét amúgy 
jelenteni kell a megyei közegészségügyi 
igazgatóságnál. Ha viszont a szülő nem 

egyezett bele gyereke tesztelésébe, akkor 
a tanintézet illetékeseinek a diák háziorvo-
sával kell egyeztetniük, hogy melyek legye-
nek a következő lépések. A gyerekek csak 
úgy térhetnek vissza az oktatási intézmény 
falai közé, ha orvosi igazolást hoznak. A 
szülőknek eközben kötelessége tájékoztat-
ni az oktatási intézményt, ha a gyereknek 
koronavírus-tünetei vannak, SARS-CoV-
2-t diagnosztizáltak nála, vagy közvetlen 
kontaktja egy Covid–19-cel diagnosztizált 
személynek.

Sorin Cîmpeanu, az oktatási szaktárca 
vezetője csütörtök délelőtt, az online köz-
vetített minisztériumi sajtótájékoztatón 

többek között elmondta, ha egy diáknak 
tünetei vannak, illetve nem jelenik meg az 
iskolában emiatt, a tanár nem írhatja be 
hiányzónak. Ugyanakkor fi gyelembe ve-
szik az ősszel leadott orvosi igazolásokat, 
amelyek alátámasztják a diákok betegsé-
gét, amely miatt nem vesz részt személye-
sen az órákon, nem kell újat igényelniük. 
Amennyiben egy pedagógusnál vagy más 
alkalmazottnál jelentkeznek koronavírusra 
utaló tünetek (láz, köhögés, fejfájás, torok-
fájás, légzési nehézségek, hányás), otthoni 
elkülönítésbe kell vonulnia, egyeztetnie 
kell háziorvosával, és azonnal értesítenie 
kell a tanintézet illetékesét – írja elő a do-
kumentum. A rendelettervezet ugyanakkor 
azt is tartalmazza, hogy amennyiben egy 
óvodának, iskolának nincs egészségügyi 
személyzete, akkor a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságnak a helyi/megyei ható-
ságokkal együttműködésben kell biztosí-
taniuk megfelelő személyt erre a feladatra.

Ki maradhat mégis otthon?
Az előzetes bejelentéseknek megfelelően a 
dokumentum kitér arra is, hogy a kockáza-
ti csoportokhoz tartozó pedagógusok dönt-
hetnek úgy, hogy továbbra is online adják 
le a tananyagot – ilyen esetekben az okta-
tási intézménynek eszerint kell alakítania 
az órarendet. Hasonlóképpen otthonról 
kapcsolódhatnak be a tanításba a kockáza-
ti csoportokhoz tartozó diákok, mint ahogy 
azok is, akik egy háztartásban élnek olyan 
személlyel, aki valamely kockázati csoport-
hoz tartozik, és még nem kapta meg a koro-
navírus elleni oltást. A miniszteri rendelet 
különben felsorolja azokat a betegségeket 
is, amelyek esetében megengedett az, hogy 
egy tanár vagy egy diák ne térjen vissza az 
iskola falai közé.

Mikor függesztik fel
a jelenléti oktatást?
A korábbi bejelentésektől eltérően a ter-
vezet külön kezeli a különböző korosztá-
lyokat, amikor arról esik szó, hogy milyen 
esetben függesztik fel a jelenléti oktatást 
egy osztályban. Eszerint az óvodák és ele-
mi osztályok esetében elég egy fertőzött 
a csoportban vagy osztályban, hogy a ta-
nítás az illető közösségben újra az online 
térbe kerüljön, 5. osztálytól felfele akkor 
küldik haza az egész osztályt, ha két beteg 
van a közösségben.

 » Sorin Cîmpeanu elmondta, 
ha egy diáknak tünetei van-
nak, illetve nem jelenik meg az 
iskolában emiatt, a tanár nem 
írhatja be hiányzónak.
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A kézfertőtlenítés és a maszk is kötelező lesz a hétfőn újranyíló iskolákban




