
Továbbra is fontos betartani 
a vírusfertőzés megelőzésére 
vonatkozó szabályokat

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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Iskolák a fertőzés árnyékában
Alacsonyabb az új megbetegedések számának napi átlaga a tanügyben

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

„Csökkent a fertőzések számának 
napi átlaga mind a diákok, mind 
pedig az alkalmazottak esetében 
az előző jelentési időszakhoz (már-
cius 1–10.) képest” – áll az oktatási 

minisztérium közleményében. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy nőtt 
azoknak az osztályoknak vagy 
csoportoknak a száma, amelyek az 
igazolt koronavírusos esetek miatt 
online tanrendbe kerültek.

Mit mutatnak a számok?

Március 1–10. között 376-tal nőtt 
a fertőzéses esetek száma az az-
előtti héthez viszonyítva a diákok 
körében, ami átlagosan 38 esetet 
jelent naponta. Március 8–15. kö-
zött pedig csak 181-gyel nőtt az 
igazolt koronavírusos óvodások 

és diákok száma, ez átlagosan 22 
esetet jelent naponta. Március első 
tíz napján 545-tel több pedagógus-
nak és alkalmazottnak lett pozitív 
a koronavírustesztje, ami naponta 
átlagosan 55 esetet jelent. Ehhez 
képest március második hetében 
csak 321-gyel nőtt a fertőzéses 
esetek száma a személyzet és a 
tanárok körében, ami naponta át-
lagosan 40 esetet jelent. A fertőzé-
sek miatt online tanuló osztályok 
vagy csoportok száma 209-cel 
nőtt a második héten – részlete-
zik a szaktárca közleményében. 
Ugyanakkor hangsúlyozzák ben-

ne a SARS-CoV-2 vírusfertőzés 
megelőzésére vonatkozó összes 
szabály betartásának fontosságát, 
valamint az iskolai tesztelés és az 
oktatási személyzet oltási kampá-
nyának jelentőségét.

Székelyföldi helyzetkép

Maros megyében a második félév 
kezdete óta összesen 16 diákról és 
37 pedagógusról, illetve tanügyi 
alkalmazottról derült ki, hogy ko-
ronavírusos. Összesen 17 osztály 
vagy csoport tanul online tanrend-
ben a pozitív esetek miatt – tud-

tuk meg a március 16-ai adatokat 
Irimie-Matei Cameliától, a Maros 
megyei tanfelügyelőség sajtószó-
vivőjétől. Hargita megyében a tan-
felügyelőség legutóbbi jelentése 
szerint összesen 11 diáknál és 15 ta-
nügyi alkalmazottnál mutatták ki 
a koronavírus jelenlétét, illetve 882 
diák kényszerült online tanrendbe 
a fertőzéses esetek miatt.

K O V Á C S  E S Z T E R

A Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat önkéntes orvoscso-

portja harminc éve alakult, a csapat 
jelenleg 108 főből áll. Erdély-

be több mint két évtizede 
járnak évente kétszer: díj-
mentes szűrővizsgálatokra 
várják a gyermekeket, de a 
mozgó vizsgáló révén rend-
szeresen tartanak ingyenes 

nőgyógyászati szűréseket is. 
Mint arról már beszámoltunk, hét-
főn, a nemzeti ünnep alkalmából a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozat kitüntetésben ré-
szesült az NGYSZ önkénteseként 

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetője, 
dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, 
háziorvos és Kurkó István, a csík-
szentdomokosi Márton Áron Általá-
nos Iskola pedagógusa, valamint öt 
olyan anyaországi orvos – dr. Szeke-
res Márta gyermekszemész, dr. Püs-
pöki Gabriella gyermekgyógyász, 
dr. Szarvas Dalma gyermekgyó-
gyász, dr. Szepesi János szülész-nő-
gyógyász és prof. dr. Hacki Tamás 
fül-orr-gégész, foniáter, audiológus 
–, akik már több mint két évtizede 
végeznek önkéntes munkát. 

Egyébként az erdélyi körutak 
rendszerességgel, májusban és ok-
tóberben zajlottak, legutóbb 2019-
ben engedélyezési problémák miatt 
kellett lemondania az NGYSZ-nek 

a kiszállást, majd tavaly a tavaszi 
és az őszi út is elmaradt a világ-
járvány miatt. A szervezet idén 
is kénytelen lemondani a tavaszi 
utat, közölte a Székelyhonnal Pet-
hő Zsófia. Az NGYSZ sajtóreferense 
hozzátette: reményeik szerint ősz-
szel – a járványhelyzet alakulásá-
nak függvényében és az oltáskam-
pány menetétől függően – ismét 
Erdélybe utazhatnak az önkéntes 
orvosok.

Az évről évre megszervezett lom-
talanítás során a lakosságnak 

lehetősége nyílik civilizált körülmé-
nyek között, ingyen megszabadulni 
a háztartásokban feleslegessé vált 
nagyobb használati tárgyaktól, a 

lomtalanításból származó hul-
ladékoktól, mint például a 
bútorok, matracok, elektro-
nikai hulladékok, gumiab-
roncsok, csomagolóanyag-
nak minősülő üvegek, 
műanyag, papír és karton, 

illetve fém hulladékok. A 
csíkszeredai polgármesteri hivatal 
közleménye szerint a magánházban 
lakók a hónap utolsó hulladékszállí-
tási napján helyezhetik ki az elszál-
lításra váró tárgyakat a hulladéktá-

roló mellé, a tömbházlakók pedig a 
program szerinti bármelyik napon 
kihelyezhetik a lakótelepi kukák-
hoz.

A lomtalanítás programja a kö-
vetkező. Március 18., csütörtök: 
Csíkszentmárton, Madéfalva; már-
cius 19., péntek: Csíkszentgyörgy, 
Csíkcsicsó; március 22., hétfő: Tus-
nád, Csíkszentmihály; március 23., 
kedd: Csíkkozmás; március 24., 
szerda: Csíkszentimre, Kászon; 
március 25., csütörtök: Csíkszereda, 
Csíkszentkirály, Csíkrákos; március 
26., péntek: Csíkszereda, Csíkszent-
lélek; március 29., hétfő: Csíkszere-
da; március 30., kedd: Csíkszereda, 
Csíkszentsimon, Csíkpálfalva; már-
cius 31., szerda: Csíkszereda, Lövéte.

▴  F O R R Á S :  N G Y S Z

Idén is elmaradnak a szűrővizsgálatokLomtalanítás Csíkszeredában
• Idén tavaszra tervezett erdélyi körútját is kénytelen le-
mondani a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 
önkéntes orvoscsapata: a koronavírus-járvány súlyosbo-
dása miatt már a harmadik kiszállásuk marad el.

• Csütörtökön tavaszi lomtalanítási akció kezdődik 
Csíkszeredában és a környező falvakban. A Csíkszere-
dai Polgármesteri Hivatal, valamint az Eco-Csík regio-
nális hulladékgazdálkodási vállalat közreműködésével 
megvalósuló akció március 18-a és 31-e között zajlik.

• Csökkent az új ko-
ronavírus-fertőzések 
számának napi átlaga 
a diákok és az iskolai 
alkalmazottak köré-
ben az elmúlt héten 
– közölte az oktatási 
minisztérium. Március 
8–15. között országos 
szinten napi 22 esetet 
jegyeztek a diákok 
körében, és napi 40 
esetet a pedagógusok 
és alkalmazottak köré-
ben. Ez alacsonyabb, 
mint az azelőtti idő-
szakban, azaz március 
1–10. között, amikor 
a diákok körében 
naponta átlagban 38 
eset volt, az alkalma-
zottak körében pedig 
naponta átlagosan 55 
esetet jegyeztek.




