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Három forgatókönyv szerint 
zajlik majd a diákok oltása az 
iskolákban Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter bejelentése 
szerint. A tárcavezető szerint 
amúgy szomorú és aggodalomra 
ad okot, hogy számos pedagógus 
nem vette fel az oltást, és úgy 
gondolja, a szülőknek tájékoz-
tatást kellene kérniük a tanárok 
beoltottságáról. Mihăilă beszélt 
egyúttal arról is, hogy szerinte mi 
lehet az oka, hogy európai uniós 
összevetésben Romániában a 
legalacsonyabb az átoltottság.

 » BÁLINT ESZTER 

A bukaresti hatóságok három le-
hetséges módozatot dolgoztak 
ki a diákok iskolai beoltására 

– jelentette be Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter. „Ahol ez lehetsé-
ges, és ahol van iskolaorvosi rendelő, 
iskolaorvos és megfelelő felszerelés, 
ott az oltópontokat is meg lehet szer-
vezni. Ahol az infrastruktúra vagy a 
személyzet nem teszi ezt lehetővé, ott 
mobil oltócsapatot lehet kérni. Főleg 
városokban vannak olyan oltópon-
tok, amelyeknek megvan kapacitá-
suk arra, hogy iskolákba küldjenek 
mobil csapatokat, mert jelenleg nincs 
túl sok munkájuk. Azokban az isko-
lákban, amelyek közvetlen közelében 
működik oltópont, az iskola képvise-
lői tájékoztatják és beosztják a gye-
rekeket, a szülőket és a tanárokat az 
oltásra” – idézte a tárcavezető által a 
Digi 24 hírtelevízió hétfő esti műsorá-
ban felvázolt három lehetséges forga-
tókönyvet az Agerpres hírügynökség.

Formanyomtatvány a szülőknek
További részleteket közölt tegnap a 
diákok iskolai oltásáról Sorin Cîm-

peanu tanügyminiszter. Mint mond-
ta, a tanév elején formanyomtatvá-
nyokat fognak szétosztani a szülők 
között. Ezeken három opció közül 
lehet választani: „be akarom oltatni 
a gyermekemet”; „nem akarom beol-
tatni a gyermekemet”; „határozatlan 
vagyok”. A válaszokat összegyűjtik, 
50–60 pozitív válasz esetében mobil 
oltócsapatokat küldhetnek az iskolá-
ba – részletezte Cîmpeanu. Emlékez-
tetett egyúttal, hogy minden iskola 
kinevez egy illetékes személyt, aki 
a közegészségügyi igazgatóság és a 
szülők közötti kapcsolattartásért, az 
immunizációról szóló tájékoztatásért 
felel majd. Amint arról beszámol-
tunk, Valeriu Gheorghiță, a romániai 
oltást koordináló bizottság vezetője 
közölte, a legfrissebb adatok szerint 
a 12–15 éves korosztályban alig 5 
százalékos az átoltottság, ami 8-szor 
alacsonyabb a 40 százalék körüli nyu-
gat-európai átlagnak.

Elemista diákoknak szabad lesz 
textilmaszkot hordaniuk
Sorin Cîmpeanu oktatási tárca ve-
zetője ugyanakkor tegnap arról is 
beszélt, hogy jelenlegi információi 
szerint több mint 185 ezer tanügyi 
alkalmazott van beoltva, szeptember 
8-án újabb adatokat tesznek közzé ez-
zel kapcsolatban, ugyanis szerinte ez 
a szám valószínűleg nőtt a legutóbbi 
összesítés óta.

Ioana Mihăilă egészségügyi mi-
niszter ennek kapcsán a hétfő esti 
televíziós interjúban úgy vélekedett, 
a szülőknek tájékoztatást kellene 
kérniük a tanárok beoltottságáról, 
szerinte szomorú és aggodalomra ad 
okot, hogy számos pedagógus nem 
vette fel az oltást, amivel elsősorban 
magukat sodorják veszélybe. Arra a 
kérdésre, hogy a szülők megtagad-
hatják-e, hogy a gyerekük osztályába 
oltatlan tanárok lépjenek be, Mihăilă 
így felelt: „Úgy gondolom, a szülők-
nek tájékoztatást kellene kérniük 

a tanárok beoltottságáról. Legyen 
átlátható a dolog, és a tanintézetek 
népszerűsítsék jobban az oltást a pe-
dagógusok körében”.

Az egészségügyi tárca vezetője új-
donságként jelentette be egyúttal, 
hogy elemi osztályos kisdiákok mégis 
viselhetnek textilmaszkokat, 5. osz-
tálytól felfele viszont kötelező lesz az 
egészségügyi maszk.

És a tornaórával mi lesz?
Beszélt ugyanakkor a testneve-
lésórákról is. Mint mondta, amíg egy 
településen nem éri el a 2 ezreléket 
a koronavírussal fertőzöttek aránya, 
addig maszk nélkül lehet sportolni, 
lehetőleg szabad levegőn. Ha viszont 
az esetszám ennél magasabb, és nem 
lehet kint sportolni, akkor nem lesz 
tornaóra, de a gyerekeket nem fogják 
maszkviselésre kötelezni – szögezte 
le Ioana Mihăilă.

Amikor arról kérdezték, hogy sze-
rinte mi lehet az oka, hogy európai 
uniós összevetésben Romániában 
a legalacsonyabb az átoltottság, azt 
mondta, ez több tényező együtthatá-

IOANA MIHĂILĂ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER SZERINT A SZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÁST KELLENE KÉRNIÜK A TANÁROK BEOLTOTTSÁGÁRÓL

Forgatókönyvek a diákok iskolai oltására

Növelnék az átoltottságot. Szülői beleegyezéssel az iskolákban is fogják oltani a diákokat

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: B

AL
O

GH
 Z

O
LT

ÁN
/M

TI

sa miatt alakult így, ezek közül pe-
dig a műveltség és a tájékozottság 
hiányát említette.

„Az oltásellenes kampány nálunk 
termékenyebb táptalajra hullott, 
mint más országokban” – fogalmaz-
ta meg az egészségügyi miniszter, 
aki szerint nem az oltási kampány 
megszervezésével volt gond.

 » Az egészség-
ügyi miniszter 
újdonságként 
jelentette be, 
hogy az ele-
mi osztályos 
kisdiákok mégis 
viselhetnek tex-
tilmaszkot.

Több mint 1300 új koronavírusos 
fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 

24 órában Romániában. Bukarest, 
Kolozs és Temes megye mellett több 
erdélyi megyében is jelentősen meg-
ugrott az új esetek száma. A Straté-
giai Kommunikációs Csoport (GCS) 

tegnapi közlése szerint 1313 új koro-
navírusos megbetegedést igazoltak 
45 860 teszt eredményének feldol-
gozása nyomán. A legtöbb új esetet 
Bukarestből (221), illetve Temes (79), 
Kolozs (70), Konstanca (58) és Szat-
már (57) megyéből jelentették. Az új 

esetek száma alapján azonban úgy 
tűnik, hogy a járvány negyedik hul-
láma egyre több erdélyi megyében je-
lentkezik, Szatmár mellett megugrott 
az új esetek száma Máramaros (56), 
Beszterce-Naszód (33), Szeben (30), 
Bihar (24), Brassó (23) megyében is. 

Az új esetek számának emelkedé-
se látható a moldvai megyékben is, 
ahol Suceava (55), Bákó (41), Iași (25) 
vezeti a listát. A legkevesebb új fer-
tőzést Kovászna (2 eset), Brăila (3) és 
Mehedinţi (4) megyében jegyezték. 
(Krónika)

Erdélyben is beköszöntött a járvány negyedik hulláma
 » Az új esetek 

száma alapján úgy 
tűnik, hogy a jár-
vány negyedik hul-
láma egyre több 
erdélyi megyében 
jelentkezik.

Egyelőre nincs 10-es átlag a pótérettségin

Közzétették tegnap a Bacalaureat.edu.ro felületen az érett-
ségi őszi vizsgaidőszakának nem végleges, óvások előtti 
eredményeit. Az eredményeket az általános adatvédelmi 
rendelet (GDPR) követelményeivel összhangban, a nevek 
feltüntetése nélkül tették megtekinthetővé. Az óvásokat 
tegnap 18 óráig lehetett benyújtani személyesen vagy 
elektronikus formában. Az fellebbezőknek ugyanakkor 
írásban kellett vállalniuk, hogy tudomásul vették: beadvá-
nyuk következményeként az eredeti jegy növekedhet vagy 
csökkenhet. A kiskorúak által benyújtott óváshoz csatolt 
nyilatkozatot a szülőnek/törvényes gyámnak is alá kell ír-
nia. Az őszi érettségi végleges eredményeit pénteken, szep-
tember 3-án hozzák nyilvánosságra. A hivatalos honlapon 
közzétett eredmények szerint egyetlen érettségizőnek sem 
sikerült 10-es átlagot szerezni, a legjobb osztályzat 9,76.




