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Mi a szülők véleménye?
Továbbra is várják a tanügyiek oltásával kapcsolatos meglátásokat
• A gyerekek iskolai 
gyorsteszteléséről, a 
jelenléti oktatásban 
részt vevő pedagógu-
sok esetében pedig az 
oltási kötelezettség 
lehetőségéről alkot-
hatnak vélemény a 
magyar szülők. Pén-
tekig tölthetik ki azt 
a kérdőívet, amely-
ből a Magyar Szülők 
Szövetsége szeretné 
megismerni a szülők 
véleményét a világjár-
vány fontos, közokta-
tást is érintő kérdései-
vel kapcsolatban.

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

A hazai magyar közoktatás-
ban tanuló gyerekek szülei-
nek országos érdekképvise-

lete, a Magyar Szülők Szövetsége 
felmérést készít a magyar szü-

lők körében a koronaví-
rus-járvány néhány olyan 
kérdésével kapcsolatban, 
amely a közoktatási intéz-
ményekbe – óvodába, is-

kolába – járó gyermekeket 
érinti. A névtelen kérdőív kitöltése 
csupán két percet vesz igénybe, 
és fontos ahhoz, hogy a szülők 

szövetsége átfogóbb és pontosabb 
képet kapjon az általa képviseltek 
véleményéről. Az eredményeket 
kizárólag statisztikai célokra hasz-
nálják fel – írja Facebook-oldalán a 
Magyar Szülők Szövetsége.

A tanügyminiszter nyilatkozata 
„kiverte a biztosítékot”

A kérdőívre azért volt szükség, mert 
heves vitákat váltott ki a pedagógus-
társadalom és a szülők között Sorin 
Cîmpeanu tanügyminiszter nyilat-
kozata, miszerint a szülők részéről 

egyre nagyobb a nyomás, ezért nem 
kizárt, hogy csak online órák megtar-
tását engedélyezze azoknak a peda-
gógusoknak, akik nincsenek beoltva 
a koronavírus ellen. Ezután döntött 
úgy a magyar szülők érdekképvisele-
te, hogy kérdőívben méri fel a szülők 
véleményét erről, illetve a gyerekek 
iskolai gyorstesztelésének lehetőségé-
vel kapcsolatos vélekedésről. A szülők 
érdekképviselete arra kéri a pedagó-
gusokat, segítsék közös munkájukat 
azzal, hogy saját szülői közösségük-
ben megosztják a kérdőívet, amely ki-
zárólag azon szülőknek szól, akiknek 
gyermekei a romániai magyar közok-
tatásban tanulnak.

Harmincszázalékos 
válaszadási arányt várnak

Keddig több mint kétezer válasz 
érkezett be a kérdőívre, de még 
többre van szükségük – tudtuk 
meg Csíky Csengelétől, a Magyar 
Szülők Szövetségének elnökétől. 
„Több mint harmincszázalékos vá-
laszadási arányt várunk minden 
régióból, a szórványtól a tömb-
magyarságig. A minket segítő szo-
ciológus szakemberek szerint bár 
lesz többségi válasz mindegyik 
kérdés esetében, mégis fontos azt 
látni, hogy melyik régió miként 
vélekedik, és máris vannak eltéré-

sek, határozott választóvonalak a 
válaszokban” – tájékoztatott Csí-
ky Csengele.

Kérdőívben mérik fel a szülők 
véleményét a pedagó gusok 
beoltásával, illetve a gye re kek 
iskolai koronavírus-gyorstesz-
telésével kapcsolatban
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

Többször is cikkeztünk az el-
múlt napokban arról, hogy az 

egészségügyi miniszter rendelete 
értelmében a kórházak lehetőséget 

kell biztosítsanak a súlyos 
állapotban lévő, igazoltan 
koronavírussal fertőzött 
betegeknek, hogy egy kö-
zeli hozzátartozójuk meg-
látogassa őket. Ennek a 
rendeletnek mindegyik 
egészségügyi intézmény 

igyekszik eleget tenni, hiszen 
fontos a betegek számára a család-
taggal való találkozás, és ugyanígy 

a hozzátartozóknak is, hogy láthas-
sák szeretteiket.

Gyergyószentmiklóson is 
igénylik

A gyergyószentmiklósi kórházban 
múlt pénteken volt erre először lehe-
tőség, és van rá igény a családtagok 
részéről. „Minden súlyos állapotban 
lévő, koronavírussal fertőzött beteg 
hozzátartozóját a kezelőorvosa ér-
tesíti, és egyeztetnek egy olyan idő-
pontot, ami az osztály működésében 
sem jelent fennakadást és a hozzátar-
tozónak is megfelel. A családtagnak 
ki kell töltenie egy formanyomtat-
ványt, amit már a kórház elkészített, 
ezt a kezelőorvos láttamozza, majd a 

menedzseri aláírást követően lehet a 
beteget látogatni” – részletezte Fülöp 
Enikő kórházmenedzser.

A látogatásnak szigorú szabályai 
vannak. A beteghez egyetlen hozzá-
tartozó mehet be, legtöbb 15 percre, 
semmilyen tárgyat, személyes dolgot 

nem adhat át a fertőzöttnek. Teljes vé-
dőfelszerelést kap a kórháztól, masz-
kot, fejvédőt, egyszer használatos 
köpenyt, és kézmosási, fertőtlenítési 
lehetőséget is biztosítanak a látoga-
tónak. A rendelet ugyanakkor előírja 
azt is, hogy a beteg számára a hozzá-

tartozó kérheti, hogy pap keresse fel, 
ez a szertartás is tizenöt perc lehet, és 
ugyanúgy érvényesek a védekezési 
szabályok. A koronavírussal fertőzött 
beteg elhalálozását követő eljárást is 
szabályozták. Az elhunytat két köze-
li hozzátartozónak kell azonosítania 
meghatározott távolságból, megfele-
lő védőfelszerelést viselve, és tilos az 
érintkezés a halottal.

Bíró Csaba nemrégiben hat hó-
napra kinevezett ideiglenes or-
vosigazgató elmondta, Gyergyó-
szentmiklóson jelenleg nem súlyos 
a helyzet járványszempontból. A 
hétfői adatok szerint nyolc igazolt 
fertőzött beteget kezelnek a helyi 
kórházban, közülük egy személy az 
intenzív osztályon fekszik.

A gyergyószentmiklósi kórházban is látogathatók a súlyos állapotú fertőzöttek
• Az egészségügyi miniszter rendelete alapján ország-
szerte biztosítják a kórházak a súlyos állapotban lévő ko-
ronavírusos betegek látogatását. A gyergyószentmiklósi 
kórházban április 16-ától élhetnek ezzel a lehetőséggel a 
hozzátartozók, betartva a szigorú előírásokat.

Gyergyószentmiklóson nyolc 
koronavírussal fertőzött beteget 
kezelnek
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Hol lehet kitölteni?

A kérdőívet – amely a Magyar 
Szülők Szövetségének Facebook- 
oldalán is megtalálható – április 
23-áig, azaz pénteken 19 óráig 
lehet kitölteni. Itt: (https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SeEftGRdILmhsI31FlkF6Ai93y-
CFxFoaH6LA4JKIcPDvtmjOw/
viewform).




