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Összevissza  beszélő illetékesek
Kétes a diákoknak ígért ingyenes maszk – kötelező oltás a közszférában?

ROSTÁS SZABOLCS

K atasztrofális kommunikáci-
ót folytatnak a kormányzati 
illetékesek a járványügyi 

szabályok módosításáról, az ez-
zel kapcsolatos intézkedésekről. 
Ioana Mihăilă egészségügyi mi-
niszter a hétvégén kijelentette, a 
kormány erőfeszítéseket tesz, hogy 
tanévkezdéskor valamennyi isko-
la tudjon ingyenes egészségügyi 
maszkot biztosítani a diákok lega-
lább „egy kiválasztott részének”. A 
tárcavezető szombaton elmondta, 
van raktáron egészségügyi maszk, 
amit ingyenesen megkaphatnak a 
tanintézmények, de ehhez előbb 
törvénymódosításra van szükség. 
„Jelenleg ezekről a módosításokról 
folynak tárgyalások” – tette hozzá. 
„Nem tudom, van-e elegendő idő a 
maszkok szétosztásához szükséges 
törvényes keret kidolgozására, illet-
ve arra, hogy tanévkezdésig eljus-
sanak a maszkok az összes iskolá-
hoz” – jelentette ki a tárcavezető. Az 
egészségügyi miniszter korábban 
bejelentette: az új tanévben csak az 
egészségügyi maszkok viselete en-
gedélyezett az iskolákban, a házilag 
gyártott, illetve textilből készült vé-
dőeszközöké nem. Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter csütörtökön még 
azt ígérte, a hatóságok gondoskod-

nak arról, hogy tanévkezdéskor ele-
gendő mennyiségű ingyenes maszk 
álljon rendelkezésre az iskolákban 
a diákok számára.

Semmi sem világos

Eközben a miniszterelnök úgy nyi-
latkozott, még nyitott kérdés, ho-
gyan zajlik majd az oktatás azokon 

a településeken, ahol a fertőzött-
ségi ráta meghaladja a 6 ezreléket. 
„Egyelőre annyit mondhatok, hogy 
minden lehetségest megteszek a 
gyerekek iskolai jelenléte érdeké-
ben. Lehet, hogy egy-egy települé-
sen, tanintézetben vagy osztályban 
át kell majd térni az online oktatás-
ra, de én ragaszkodom ahhoz, hogy 
az új tanévben jelenléti oktatás le-

gyen” – fejtette ki Florin Cîţu szom-
baton Botoşani-ban. Kijelentése 
azért is furcsa, mivel Klaus Iohan-
nis államfő csütörtökön este – az 
oktatási, valamint az egészségügyi 
miniszterrel a tanévkezdésről foly-
tatott egyeztetését követően – arról 
beszélt: szeptember 13-án a tanulók 
fi zikai jelenléte közepette nyitják 
meg kapuikat az iskolák, a diákok 
6 ezrelékes fertőzöttségi ráta alatt 
az osztálytermekben tanulhatnak, 
e fölött online módszerrel folytató-
dik az oktatás. Holott korábban még 
azt fontolgatták a hatóságok, hogy 
a határérték fölött hibrid formában 

folytatódjon a tanítás, ennek so-
rán a be nem oltott és a fertőzésen 
át nem esett diákok otthon, míg a 
beoltottak és a fertőzésen a megelő-
ző 180 nap során átesettek fi zikai 
jelenléttel tanulhatnának tovább. 
Az egészségügyi tárcavezető is azt 
mondta a hétvégén: arra töreksze-
nek, hogy az iskolák „csak végső 
esetben zárjanak be”.

Kötelező oltás a közszférában?

A miniszterelnök egyébként köte-
lezővé tenné az állampolgárokkal 
érintkező közalkalmazottak beol-
tását vagy rendszeres tesztelését. 
Florin Cîţu szombaton személyes 
véleményének hangot adva 
közölte, nemcsak az egész-
ségügyi dolgozók, hanem 
a pedagógusok, illetve a 
belügyminisztérium és a 
védelmi minisztérium szá-
mára is kötelezővé kellene 
tenni a koronavírus elleni 
oltást vagy a rendszeres 
tesztelést. Hozzátette, ezt 
az intézkedést javasolni 
fogja a kormánypártoknak, és 
majd kiderül, a szakemberek vé-
leményének függvényében milyen 
formában fogadja el a koalíció a 
javaslatot. Eközben az egészség-
ügyi miniszter előrebocsátotta: ha 
súlyosbodik a járványhelyzet, és 
a hatóságok kénytelenek lesznek 
újabb korlátozásokat bevezetni 
– például a polgárok szabad moz-
gását illetően –, ezek nem fogják 
érinteni a koronavírus ellen be-
oltott személyeket. Ioana Mihăilă 
úgy vélte: az államnak nem kellene 
ingyenes koronavírustesztet biz-
tosítania azoknak, akiknek mód-
jukban áll ingyen beoltatni magu-
kat; szerinte az oltást megtagadó 
személyek veszélyeztetik a velük 
érintkezők egészségét.

Ott folytatják, ahol nemrég abbahagyták? 
Két hét múlva kiderül
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A romániai szülők döntő több-
sége úgy gondolja, hogy szep-

tember 13-án jelenléti oktatással 
rajtolhat el a tanév, 76,1 százalé-
kuk viszont úgy véli, hogy nem a 
hatóságoknak, hanem a szülőknek 
kellene dönteniük arról, hogy gye-
rekük az iskolapadokban vagy ott-
honról, online vesz részt az órákon 
egy, a Romániai Szülői Egyesüle-
tek Szövetsége által készített, nem 
reprezentatív felmérés szerint. Az 

online kérdőívet önkéntes alapon 
35 455 szülő töltötte ki alig 48 óra 
leforgása alatt, az önkéntes válasz-
adók 36,6 százaléka jelölte be azt, 
hogy általános iskola felső tagoza-
tába jár a gyereke, 25 százalékuk 
gyereke középiskolás, és alig 8,2 
százalék elemis. 

Gyereküket sem immunizálnák

A szülők 47,9 százaléka válaszolta 
azt, hogy nincs beoltva koronaví-
rus ellen, 43,2 százalékuk felvette 
már a vakcinát, 8,9 százalék pedig 
nem kívánt válaszolni erre a kér-

désre.  Érdemes megjegyezni, hogy 
a vasárnapi adatok szerint a romá-
niai lakosság 26,36 százaléka im-
munizált, vagyis a válaszadó szü-
lők körében lényegesen nagyobb 
a beoltottak aránya, mint a teljes 
lakosság sorában. Ugyanakkor az 
oltással nem rendelkező szülők 46 
százaléka mondta azt, hogy nem is 
fogja beoltatni magát, 40,1 százalé-
kuk még nem döntött a kérdésben, 
8,7 százalékuknak ellenjavallott a 
vakcina felvétele. Azt, hogy szán-
dékában áll felvenni az oltást, az 
oltatlanok alig 5,2 százaléka nyi-
latkozta. A válaszadók 87,6 száza-
léka eközben még nem adatta be 
az oltást gyerekének, és alig 7,3 
százalékra rúg azoknak az aránya, 
akinek a gyereke be van oltva ko-
ronavírus ellen. 5,1 százalék nem 
válaszolt. A nem immunizált szü-

lők többsége – 55,1 százalék – nem 
is akarja beoltatni gyerekét, és 
mindössze 4,1 százalékos az oltási 
hajlandóság ebben a kategóriában. 
A be nem oltott szülők 2,5 százalé-
ka eközben azt mondta, gyereke 
nem kaphatja meg a vakcinát, 14,9 
százalékuknak pedig olyan korban 
van a gyereke, hogy egyelőre nem 
ajánlott neki a vakcina.

Tesztelni: mikor, hogyan?

A felmérés készítői arról is meg-
kérdezték a szülőket, hogy milyen 
esetekben, milyen gyakorisággal és 
milyen módszerrel kellene tesztelni 
a tanulókat, illetve a tanintézetek-
ben dolgozókat. 36,6 százalék vála-
szolta azt, hogy nem invazív teszttel 
kell minden osztálytársat tesztelni, 
ha egy diáknál koronavírust diag-

nosztizálnak, 21,1 százalék szerint 
mindegy, hogy milyen tesztet hasz-
nálnak. A szülők 31,8 százaléka vi-
szont nem szeretné, ha a gyerekeket 
tesztelnék, ha az osztályban felüti 
fejét a vírus. Eközben 48,8 százalék-
ra rúg azoknak az aránya, akik sze-
rint nincs szükség arra, hogy 
megszabott időközönként 
teszteljék a diákokat, 22,7 
százalék szerint viszont 
periodikusan tesztelni kel-
lene őket nem invazív mód-
szerekkel, 9,6 százalék nem 
kívánt vagy nem tudott vála-
szolni. Ami pedig az iskola alkalma-
zottainak periodikus tesztelését ille-
ti, a válaszadók 53,3 százaléka úgy 
gondolja, hogy szükség lenne erre, 
31,3 százalék szerint viszont nem 
szükséges, a többiek nem tudtak 
vagy nem akartak válaszolni. 

Beleszólást szeretnének a szülők a tanítás módozatába
• A szülők többsége támogatja, hogy jelenléti oktatással 
rajtoljon a tanév egy felmérés szerint, amely ugyanakkor 
arra is rávilágít, hogy a koronavírus ellen be nem oltott 
felnőttek többsége gyerekének sem adatná be a vakcinát.

• Bár az oktatási miniszter ingyenes védőmaszkot ígért a diákoknak tanévkezdésre, a 
családok nem vehetik készpénznek, mivel ehhez törvénymódosításra is szükség lesz. 
Míg a kormányfő kötelezővé tenné az oltást vagy a tesztelést a közalkalmazottak egy 
részének, az esetleges korlátozások nem vonatkoznak majd a beoltottakra.




