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

A Hivatalos Közlönyben meg-
jelent leírás szerint ameny-
nyiben egy gyereken a 

tanintézményben az oktatás ideje 
alatt lázat vagy a koronavírus más 
tüneteit észlelik, azonnal elkülöní-
tik egy erre a célra kijelölt helyre az 
iskolán belül, és értesítik a szülőt. 
Csak abban az esetben tesztelhetik 
le antigén gyorsteszttel, amelyet 
orrváladékból végeznek, ha a gye-
rek rendelkezik a szülő által aláírt 
formanyomtatvánnyal. A tesztet pe-
dig minden esetben képzett egész-
ségügyi személyzet végzi orvosi 
rendelőben. Az itt elvégzett tesztek 
eredményét legtöbb 24 órán belül 
közlik a megyei egészségügyi igaz-
gatósággal. Ha nincs kitöltve a for-
manyomtatvány, vagy a szülő nem 
egyezik bele gyereke tesztelésébe, 
akkor hazaviszi a diákot, és konzul-
tál a háziorvossal. A szülőnek joga 
van ott lenni a teszt elvégzésekor, 
amennyiben ezt igényli és ezt az 
opciót jelöli be a formanyomtatvá-
nyon. A 18 évet betöltött tanulók 
maguk írhatják alá a formanyom-
tatványt. A tesztelés lehetősége 
ugyanúgy vonatkozik a pedagógu-
sokra is a tanintézeteken belül.

Csak orvosi rendelőben 
végezhető

A formanyomtatványt tehát nem 
kötelező kitölteni, akkor sem, ha 
a pedagógus szétosztja a szülők 
között. Ugyanakkor ha a szülő be-
leegyezik a tesztelésbe, az ehhez 
szükséges infrastruktúra feltételezi 

az iskolai orvosi rendelők meglétét, 
amelyek országszerte „hiánycikk-
nek” számítanak, főként vidéken, 
ahol a település háziorvosa tölti be 
az iskolaorvosi szerepet is – feltéve, 
ha van háziorvosa a településnek. 
A siménfalvi Marosi Gergely Álta-
lános Iskola hét tanítási egységébe 
tizennégy Nyikó menti település 

gyerekei járnak, az intézménynek 
pedig nincs külön orvosi rendelő-
je. Az iskola igazgatója, Csáki Péter 
magyarázta el, mi történik abban az 
esetben, ha napközben egy tanulón 
tüneteket észlel a pedagógus. Ha 
bármilyen egészségügyi gond van 
az iskolában, akkor a község orvosi 
rendelőjébe szoktak menni, amely 
az egész Nyikó mentét kiszolgálja 
– fejtette ki az intézményvezető. „A 
tünetek megjelenése után az első 
pillanatban elkülönítjük a gyereket, 

hívjuk a szülőt, aki ha beleegyezik 
és kitölti a formanyomtatványt, ak-
kor elviszik a gyereket az orvoshoz, 
és az orvosi személyzet megfelelően 
beöltözve elvégzi a tesztelést” – rész-
letezte Csáki Péter. „Mi az iskolában 
nem dönthetünk semmi olyasmiről, 
ami a gyerek sorsával kapcsolatos és 
nincs rá szülői beleegyezés, ez egy 
egyszerű és logikus szabály. Nálunk 
van mindenhol elkülönítő, és onnan 
el lehet vinni az orvosi rendelőbe, ha 
sor kerül rá” – fogalmazott.

Visszakerültek az iskolákba 
az orvosok

A városi iskolák valamivel szeren-
csésebb helyzetben vannak, hiszen 
a legtöbb iskola rendelkezik saját or-
vosi rendelővel. Marosvásárhelyen 
az iskolaorvosok és egészségügyi 
személyzet 2020 márciusától február 
8-áig a megyei egészségügyi 
igazgatósághoz tartoztak, 
ám hétfőtől visszakerültek 
az iskolai rendelőkbe: ötven 
egészségügyi asszisztens, ti-
zenhárom orvos és hét fogor-
vos van a város iskoláiban – tudtuk 
meg Horațiu Lobonțtól, a marosvá-
sárhelyi önkormányzat iskolákért fe-
lelős igazgatójától. „Marosvásárhe-
lyen minden tanintézetnek van saját 
orvosi rendelője, és mindegyik fel 
van szerelve fertőtlenítőszerekkel, 
hőmérőkkel, ugyanakkor felkészült 
személyzettel rendelkeznek, hiszen 
nyolc hónapig a közegészségügyi 
igazgatóságnál teljesítettek szolgála-
tot” – részletezte lapunknak az isko-
lákért felelős igazgató.

Tesztelés szülői beleegyezéssel
Nem kötelező kitölteni az iskolai tesztelésre vonatkozó formanyomtatványt

A szülő beleegyezésével, illetve 
ha azt választotta, akkor csak 
a jelenlétében tesztelhetik le 
gyorsteszttel a gyerekeket
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• Iskolakezdés előtti este jelent meg az egészségügyi minisztérium honlapján an-
nak a nyilatkozatnak a végső formanyomtatványa, amellyel a szülők hozzájárulhat-
nak, hogy gyermekeiket koronavírusra teszteljék az iskolában. A Hivatalos Közlöny-
ben is megjelent változat kimondja: a tesztelés nem kötelező, hanem választható, 
és csak a szülő beleegyezésével lehet elvégezni.

KORPOS ATTILA

A z Erőss Zsolt Aréna parkoló-
jának hátsó bejárati kapuján 

lakat van az elrendelt karantén mi-
att, így csak a Kájoni János Megyei 
Könyvtár irányából, a Stadion utcá-
ból közelíthető meg a létesítmény. 
Az épület előtt a bejáratnál van egy 
elkerített, mindössze néhány ár fe-
lületű kinti rész is, amelyet azért 
alakítottak ki, hogy a bent lakók 
ki tudjanak menni a friss levegőre. 
„Február 16-áig karantén alatt áll az 
épület, csak a kiszolgáló és önkén-
tes személyzet léphet be, a névsort 
a Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság (DSP) is fi gyelemmel 
követi” – vázolta érdeklődésünkre a 
helyzetet András Lóránd.

Elfogadták a helyzetet

A Hargita Megyei Mélyszegény-
ség Munkacsoport koordinátora 
elmondta, az épületben a védő-
maszk és kesztyű használata kö-
telező, ugyanakkor az érintett 126 
személy nyugodt hangulatban vi-
seli el a bezártságot. „Elfogadták 
ezt a helyzetet, nincs zúgolódás 
emiatt. A gyerekekkel továbbra 
is zajlanak a tanodai és oktatási 
foglalkozások, a felnőttek egy bi-
zonyos része pedig bekapcsolódott 
a Mol Románia olajipari vállalat 
Jogosítvány a jövőhöz! elnevezé-
sű projektjébe, amely hátrányos 
anyagi helyzetben lévőket támogat 
a sofőriskola elvégzésében” – tá-
jékoztatott. Megjegyezte, elindult 
egy munkaerőpiaci orientációs 
folyamat, melynek keretében a 

térségi hulladékgazdálkodási vál-
lalatnál, az Eco-Csík Kft.-nél lesz-
nek néhányan alkalmazva – ehhez 
most az önkormányzati dolgozók 
segítségével készítik elő a megfe-
lelő dokumentumokat. Megtudtuk, 
naponta tíz-tizenöt személy dolgo-
zik az épületben, továbbra is az ön-
kormányzat, a Máltai Szeretetszol-
gálat és a gyulafehérvári Caritas 
dolgozói váltják egymást. 

Javítottak a közhangulaton

Térelválasztókkal van tele az aréna 
emeleti része. „Az első pillanattól sze-
rettük volna, hogy a családok némi-
képp elválasztva legyenek egymástól, 
hiszen egy nagy térben laknak közö-
sen, csak fi zikailag nem volt megold-
ható eddig. A másik változás, hogy az 
egy év alatti gyerekekkel rendelkező 
családokat leköltöztettük egy másik 

szárnyba, az öltözőkbe” – számolt 
be. Hozzátette, a közegészségügyi 
igazgatóság is jelezte korábban, hogy 
járványügyi szempontból sem jó, ha 
egy tömbben vannak, de lényegesen 
javult a közhangulat is mindkét vál-
tozást követően. „Nyilván fárasztó 
munka ez, de a szakmai csapat el-
hivatottan, empátiával, két lábbal a 
földön dolgozik” – méltatta az 
önkéntesek munkáját And-
rás Lóránd. Meg nem erő-
sített információink szerint 
egyébként a családok egyes 
tagjai – legalábbis azok 
közül, akik az arénában 
maradtak – egyre nehezebben 
viselik a kényszerű és egyre hosszabb 
összezártságot: több esetben kisebb 
vitákra is sor került egymás között, a 
kirendelt őrző-védő szolgálat, a csend-
őrség és a rendőrség azonban idejében 
lecsillapította a kedélyeket.

Egy hete karantén alatt az Erőss Zsolt Aréna ideiglenes lakói
• Egy koronavírussal fertőzött kiskorú miatt a január 
eleji csíksomlyói tűzvész nyomán fedél nélkül maradtak 
immár egy hete vannak hatósági karanténban a csíksze-
redai Erőss Zsolt Arénában. Legkorábban február 16-án 
oldhatják fel a zárlatot. 

Csendesebb az élet. A hatósági 
karantén miatt megszűnt a korábbi 
nagy nyüzsgés az aréna körül

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR




