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Jelenléti oktatás kétharmados többséggel
A romániai települések kétharma-
dában minden diák visszatérhet 
az iskolába mától – derül ki abból 
a közös miniszteri rendeletből, 
amelyet pénteken bocsátott ki az 
oktatási és az egészségügyi tárca. 
Ugyanakkor az ország települései-
nek fertőzöttségi szintjét ismertető 
listából kiderül, hogy jelenleg 
egyetlen megyeszékhely sem 
számít „zöld” övezetnek. A hatósá-
gok ismertették a jelenléti oktatás 
szabályait is.

 » KRÓNIKA

R ománia 3181 települése közül 2129-
ben minden diák visszatérhet mától 
az iskolába – közölte pénteken Sorin 

Cîmpeanu. Az oktatási miniszter szerint 
indokolt esetben helyileg el lehet térni a 
piros, sárga és zöld forgatókönyvektől. A 
tárcavezető Vlad Voiculescu egészségügyi 
miniszterrel közösen tartott sajtóértekez-
letén ismertette azt a közös miniszteri 
rendeletet, amely a ma kezdődő második 
félévben szabályozza az iskolalátogatás, 
illetve távoktatás feltételeit és azokat az 
óvintézkedéseket, amelyekkel a korona-
vírus-járványt próbálják féken tartani. 
A hatóságok a fertőződések számának 
csökkenése nyomán döntöttek úgy, hogy 
megnyitják az iskolákat azokon a tele-
püléseken, amelyeken nem rendeltek el 
vesztegzárat a koronavírus-járvány miatt. 
Az országban tavaly november 9-én a jár-
vány második hullámának megfékezése 
érdekében költöztették országszerte az in-
ternetre az oktatást.

Mint ismeretes, azokon a zöld övezetbe 
sorolt településeken mehet minden diák 
iskolába, ahol a megelőző két hétben a 
lakosság kevesebb mint egy ezrelékénél 
diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést. 
Románia 903 településén jelenleg egy és 
három ezrelék közötti az utóbbi kéthetes 
fertőzési ráta. Ezekben a sárgával jelölt 
térségekben csak az óvodások, az elő-
készítősök és alsó tagozat (1–4. osztály), 
illetve a záróvizsgákra készülő 8. és 12. 
osztályok tanulói vehetnek részt szemé-
lyesen az órákon, a többiek maradnak az 
online oktatásnál. Az országban 149 olyan 
település van, amelyben a fertőzési ráta 
jelenleg meghaladja a három ezreléket. Itt 
a vörössel jelölt forgatókönyvet alkalmaz-
zák: csak a kisdiákok térhetnek vissza az 
iskolapadokba.

Kolozsvár, Zilah vörös,
Arad, Csíkszereda sárga
Kolozsváron, Nagybányán és Zilahon vö-
rös, Aradon, Nagyváradon és Sepsiszent-
györgyön pedig sárga forgatókönyv alap-
ján kezdődik meg február 8-án a jelenléti 
oktatás az erdélyi megyeszékhelyek közül. 
Zöld – vagyis minden diák fi zikai részvéte-
lét feltételező – változat jelenleg egyetlen 
megyeszékhelyre sem érvényes Romá-
niában. Az oktatási minisztérium pénte-
ken tette közzé az ország településeinek 
fertőzöttségi szintjét ismertető névsort. 
Az erdélyi városok közül a fertőzöttség te-
kintetében zöldnek számít többek között 
Erdőszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Nyárád-
szereda, Radnót, Székelykeresztúr, Szé-
kelyudvarhely, Szilágysomlyó és Torda. 

A sárgával jelölt térségek közé tartozik 
Arad, Bánff yhunyad, Brassó, Csíkszereda, 
Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszent-
györgy, Szatmárnémeti. Az országban 149 
olyan település van, amelyben a fertőzési 
ráta jelenleg meghaladja a három ezre-
léket. Itt a vörössel jelölt forgatókönyvet 
alkalmazzák: csak a kisdiákok térhetnek 
vissza az iskolapadokba. Jelenleg ebben a 
helyzetben van például Felsőbánya, Gyu-
lafehérvár, Kolozsvár, Máramarossziget, 
Nagybánya, Zilah, Temesvár.

A települések járványügyi besorolását 
hetente frissítik, így a fertőzési ráta függvé-
nyében változik majd, hogy hol mehetnek 
iskolába, és hol folytatják távoktatási rend-
szerben a tanévet a diákok. Sorin Cîmpe-
anu tanügyminiszter elmondta, indokolt 
esetben helyileg el lehet térni a piros, sárga 
és zöld forgatókönyvektől. A tárcavezető 

szerint azokban a konkrét esetekben, ahol 
több tanár megfertőződik, vagy ahol nincs 
folyóvíz, vagy egyéb szempontból hiányos 
az infrastruktúra, helyi szinten, a tanfel-
ügyelőség beleegyezésével, a két minisz-
térium által kibocsátott közös rendelettől 
eltérő megoldásokat is alkalmazni lehet. A 
minisztérium tegnap közölte, hogy ország-
szerte 50 iskola marad zárva infrastruktu-
rális gondok, illetve egészségi állapotuk 
miatt a veszélyeztettek csoportjába tartozó 
tanárok miatt.

„Zöld” óvintézkedések
A hagyományos óralátogatáshoz visz-
szatérő iskolákban is egészségügyi óvin-
tézkedésekkel próbálják elejét venni a 
fertőződésnek. Tanárok és diákok szá-
mára is kötelező a védőmaszk viselése, 

a tantermekben a lehető legnagyobb 
távolságra – elvileg legalább egy méter-
re – ültetik egymástól a diákokat, rend-
szeresen szellőztetik az osztálytermeket. 
A szülőket arra kérik, ne engedjék isko-
lába koronavírus-tünetekkel gyerekeiket. 
Ha egy alsó tagozatos osztályban fertőzés 
jelenik meg, 14 napra felfüggesztik a je-
lenléti oktatást. Ha egy felső tagozatos 
vagy gimnáziumi osztály tanulója fer-
tőződik meg, az iskola vezetése dönthet 
arról, hogy csak az illető kontaktjait vagy 
az egész osztályt karanténba helyezi-e, a 
második fertőződés esetén azonban már 
mindenképpen internetre kell költöz-
tetni az oktatást. Kérdésre válaszolva az 
egészségügyi miniszter leszögezte: a mai 
iskolakezdéskor a gyerekeknek semmi-
lyen háziorvosi igazolást nem kell felmu-
tatniuk.

Vlad Voiculescu szerint az iskolákat 
antigéngyorstesztekkel látják el, hogy mi-
előbb azonosítani lehessen a fertőzötte-
ket – Voiculescu arról biztosított, hogy az 
iskolák már kaptak vagy a közlejövőben 
kapnak megfelelő számú antigéngyors-
tesztet, hogy a vizsgálatokat elvégezhes-
sék. A tesztelést az iskolaorvosok végzik, 
akiknek kötelességük lesz legtöbb 24 órán 
belül jelentést tenni az esetről.

Máris módosítják
a szülői nyilatkozatot
Ugyanakkor a fertőzésgyanús kiskorúakat 
csak a szüleik hozzájárulásával tesztelik. 
Az egészségügyi minisztérium honlapjára 
pénteken feltöltöttek egy formanyomtat-
ványt, amiben a szülők kinyilváníthatják 
beleegyezésüket, hogy a gyereket korona-
vírusra tesztelhetik az iskolában. Csakhogy 
máris módosítani kell a nyilatkozat tar-
talmát. Sorin Cîmpeanu a Realitatea Plus 
szombat esti műsorában elmondta, a nyi-
latkozathoz még információkat kell hozzá-
adni, hogy azok „összhangban legyenek a 

vonatkozó jogszabályokkal”. Hozzátette: 
„valaki sietett”, és az egészségügyi minisz-
térium honlapján és Facebook-oldalán 
megjelent formanyomtatványból informá-
ciók maradtak ki. Hangsúlyozta: a szülőket 
nem kötelezik és nem is kötelezhetik arra, 
hogy aláírjanak egy ilyen nyilatkozatot, és 
arra sincs semmilyen szabály, hogy a nyi-
latkozatot az első iskolai napon kell leadni. 
Kifejtette: amennyiben a szülő nem járul 
hozzá, hogy a gyereket teszteljék az iskolá-
ban, akkor a háziorvoshoz viszik, aki majd 
eldönti, hogy mi a teendő.

Egyébként a szombat esti tévéműsor-
ban Sorin Cîmpeanu úgy fogalmazott, 
az online rendszer miatt nagymértékben 
romlott az oktatás minősége, és „nehezen 
hihető”, hogy az összes elmaradt anyagot 
sikerül bepótolni. Hangsúlyozta: jelentős 
különbségek alakultak ki egyes iskolák, 
osztályok, gyerekek között, ezért arra kell 
törekedni, hogy minél inkább csökkent-
sék a lemaradást. Úgy véli: a hatékony 
munkához a tanulók fi zikai jelenlétére 
van szükség, mert online nem lehet be-
pótolni azt, ami éppen az online rendszer 
miatt maradt ki.

 » Sorin Cîmpeanu úgy fo-
galmazott, az online rendszer 
miatt nagymértékben romlott az 
oktatás minősége, és „nehezen 
hihető”, hogy az összes elmaradt 
anyagot sikerül bepótolni.

Kapunyitás. Újra megtelik élettel az iskolák többsége Erdélyben is




