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Eltérő szabályokat dolgoztak 
ki a hatóságok a tanévkezdés 
közeledtével arra az esetre, ha 
egy elemista, vagy általános 
és középiskolás diák fertőző-
dik meg koronavírussal. Az 
illetékes miniszterek tegnapi 
tájékoztatásából kiderül, hogy 
az egészségügyin kívül mégis 
engedélyezik a textilmaszkot 
az iskolában, de a szabadban 
nem kötelező.

 » ROSTÁS SZABOLCS

J elenléti oktatással kezdődik 
szeptember 13-án a 2021–2022-
es tanév, és csak azokon a 

településeken térnek át online 
oktatásra, amelyeken hat ezrelék 
fölé emelkedik a fertőzöttségi ráta 
– hangzott el tegnap azon a saj-
tótájékoztatón, amelyen közösen 
számolt be Ioana Mihăilă egészség-
ügyi és Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter az oktatási intézmények-
ben érvényes járványügyi szabá-
lyokról. Eldőlt, hogy valamennyi 
óvodában és tanintézetben fi zikai 
jelenléttel folyik a nevelés-okta-
tás, ha az illető településen 6 alatt 
marad a 14 nap alatt jegyzett, ezer 
lakosra jutó fertőzések száma. Ha 
az incidencia meghaladja a 6 ez-
reléket, valamennyi diák online 
oktatásra tér át, azok is, akik be 
vannak oltva koronavírus ellen, 
és még a tananyagpótló tevékeny-
ségeket is fel kell függeszteni az 
iskolában. Kivételt kizárólag a spe-
ciális iskolák képeznek, ezekben a 
6 ezrelék fölött is jelenléti oktatás 
zajlik majd, ugyanakkor a küszöb 
meghaladása esetén a bölcsődék 
és az óvodák nyitva maradnak.

Teendők egy diák
fertőzöttsége esetén
Ioana Mihăilă egészségügyi mi-
niszter beszámolója szerint abban 
az esetben, ha egy óvodást vagy 
diákot koronavírus-fertőzéssel di-
agnosztizálnak, 6. osztályig vala-
mennyi óvodás, tanuló online ok-
tatásra tér át két hétre. Az általános 

HAT EZRELÉKIG JELENLÉTTEL ZAJLIK AZ OKTATÁS – AZ EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGOK BEVONÁSÁVAL OLTJÁK-TESZTELIK A TANULÓKAT

Mégis engedélyezik a textilmaszkot a diákoknak

A hatóságok azt ígérik, védőmaszkot és vírustesztet bocsátanak az oktatási intézmények rendelkezésére

 » Ha egy 
óvodást vagy 
diákot koronaví-
rus-fertőzéssel 
diagnosztizál-
nak, 6. osztályig 
valamennyien 
online oktatásra 
térnek át két hét-
re, 7. osztálytól 
fölfelé a beoltott 
és a fertőzésen 
átesett diákok 
fi zikai jelenléttel 
folytathatják a 
tanulást. 

iskola 7. osztályától fölfelé hasonló 
esetben úgy járnak el, hogy a beol-
tott vagy a fertőzésen az elmúlt 180 
nap során átesett diákok fi zikai je-
lenléttel folytathatják az oktatást, a 
többiek online módszerrel 14 napig. 
A diákok ennél hamarabb is vissza-
térhetnek az iskolapadokba, ha a 8. 
napon gyorstesztnek vetik alá őket 
az iskolában, és ezek eredménye ne-
gatív. A tesztelést vagy a tanintézet 
egészségügyi szakszemélyzete, vagy 
a közegészségügyi igazgatóság mo-
bil csapata végzi a miniszter ismerte-
tése szerint. Ha a szülők elutasítják 
csemetéik tesztelését, a gyerekek 14 
napig online tanulnak.
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter 
ismertette: azoknak a pedagógusok-
nak, akiket az új tanévben korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizálnak, 
azonnal karanténba kell vonulniuk, 
az iskola vezetőségének pedig meg 
kell oldania a helyettesítésüket. A 
tárcavezető hozzátette, amennyiben 
egy adott településen a fertőzöttsé-
gi ráta meghaladja a 2 ezreléket, és 
az időjárási körülmények miatt nem 
lehet a szabadban megtartani a test-
nevelésórákat, el lehet halasztani, 
vagy más tevékenységekkel lehet he-
lyettesíteni azokat.

Bár az egészségügyi miniszter koráb-
ban arról beszélt, hogy egyetlen diák 
sem hordhat majd házi készítésű 
vagy textilmaszkot (későbbi nyilat-
kozata szerint az elemistáknak enge-
délyeznék), Mihăilă ezúttal elmond-
ta: az a döntés született, hogy mégis 
engedélyezett a textilmaszk is. Azzal 
a feltétellel, hogy ezek „szabvány-
szerűek” legyenek, és eltakarják a 
gyerekek orrát és száját. A diákok és 
a pedagógusok számára egyébként 
az osztálytermekben és a folyosókon 
kötelező a maszkviselet, a szabad-
ban, az iskolaudvaron viszont már 
nem, kivétel a tanévkezdési ünnep-
ségek, amikor a szabadban is kötele-
ző a maszk a részvevők számára.

Mobil csapatok oltanak,
teszteket kapnak az iskolák
Kiderült, hogy a pénteki napon jegy-
zett fertőzöttségi ráta alapján születik 
döntés arról, adott településen mi-
lyen rendszer szerint zajlik az oktatás 
a következő héten. A tanügyminisz-
ter a sajtótájékoztatón elmondta, az 
egészségügyi igazgatóságok honlap-
ján feltüntetett fertőzöttségi rátát te-
kintik a hivatalos adatnak, ezt veszik 
fi gyelembe a tanintézetek működési 
módjának megszabásakor. „Pénte-

ken valamennyi iskola megtudja, 
miként működik majd a következő 
héten” – fogalmazott a tárcavezető. 
Cîmpeanu ugyanakkor rámutatott, 
fertőzési gócok kialakulása esetén 
fennáll a lehetősége annak, hogy 
nemcsak osztály-, hanem iskolaszin-
ten felfüggesszék a tanítást.

Az egészségügyi miniszter ismerte-
tése szerint a tanulók Covid–19 elle-
ni oltását a körülményektől függően 
az iskola egészségügyi személyzete 
vagy a közegészségügyi igazgatóság 
által kiküldött mobil csapat végzi, de 
az oktatási intézményhez közeli oltó-
központban is megkaphatják a vak-
cinát a gyerekek. Hozzátette, a mobil 
csoportok nem csupán a tanulókat, 
hanem az immunizálásra jelentkező 
pedagógusokat, szülőket is beolthat-
ják. A miniszter azt is megemlítette: 
jelenleg hetven gyermeket ápolnak 
koronavírus-fertőzéssel a romániai 
kórházak intenzív osztályain. Vala-
mennyien beoltatlan családokból 
származnak. Az egészségügyi mi-
nisztérium a tavalyi tanévhez ha-
sonlóan idén is koronavírusteszteket 
bocsát az iskolák rendelkezésére 
– közölte még Ioana Mihăilă tárca-
vezető. „A megyei közegészségügyi 
igazgatóságoknál még van teszt rak-
táron, és a tárca kiegészítheti ezeket 
a tartalékokat, ha kimerülnének” 
– mutatott rá. Elmagyarázta ugyan-
akkor, hogy az iskoláknak, az önkor-
mányzatok közvetítésével, jogában 
áll szerződést kötni a körzetben levő 
háziorvosokkal koronavírustesztek 
végzésére, de ahol ez nem oldható 
meg, az egészségügyi igazgatóságok 
mobil csapatot küldhetnek ki szük-
ség esetén.

Különben az oktatási és az egész-
ségügyi tárca tegnap véglegesítette 
és a sajtó rendelkezésére bocsátotta 
a közös miniszteri rendeletet az új 
tanévre vonatkozóan, de a doku-
mentum aláírására Sorin Cîmpeanu 
szerint csak az országos vészhely-
zeti bizottság (CNSU) jóváhagyása 
után kerül sor. A Tanulók Országos 
Tanácsa (CNE) erre reagálva elfo-
gadhatatlannak nevezte, hogy a két 
minisztérium nem írta alá a tanév-
kezdést szabályozó közös rendeletet, 
noha kevesebb mint két hét maradt 
szeptember 13-áig.
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 » R. SZ.

Súlyosan megsebesített a medve 
egy férfi t Nyárádszereda térsé-

gében, a város polgármestere szerint 
az önkormányzat a hatályos rendel-
kezések hiányossága miatt nem tud 
intézkedni a ragadozó eltávolítása 
érdekében. A Maros megyei város 
polgármesteri hivatala tegnapi közle-
ményében lapunkat arról tájékoztat-
ta, hogy egy 40 éves székelymosoni 
férfi  lett a medvetámadás áldozata. 
(A Marosvásárhelytől 13 kilométerre 
fekvő falu közigazgatásilag Nyárád-
szeredához tartozik). A pásztort hét-
főn este támadta meg a nagyvad egy 
Székelysárd és Moson közötti külte-

rületen, súlyos sérüléseket okozva a 
fején. A polgármesteri hivatal tájé-
koztatása szerint az áldozat állapota 
stabil, de műtétre szorul.

Tóth Sándor, Nyárádszereda pol-
gármestere közölte, a szóban forgó 
terület magas kockázatúnak számít a 
medveállományt tekintve. A vadász-
társaság adatai szerint miközben 15 
évvel ezelőtt 7 medve élt ezen a 7000 
hektárnyi területen, most viszont 40 
egyednél is többet tartanak számon. 
Az ott élők elmondása szerint napi 
szinten bejár a nagyvad a belterüle-
tekre is. Az elöljáró hozzátette, Nyá-
rádszereda önkormányzata megteszi 
a szükséges lépéseket, viszont a nem-
rég életbe lépett 81-es számú sürgős-

ségi kormányrendelet értelmében 
nem tudnak eljárni, mert a jogszabály 
csak a belterületeken történt esetekre 
vonatkozik, a külterületeken történt 
támadások esetében – mint jelen 
helyzetben is –, nem alkalmazható 
a törvény. „Nem várhatunk tovább, 
nem engedhetjük, hogy a nagyvadak 
még több áldozatot szedjenek. Kérjük 
a lakókat, lehetőség szerint ne egye-
dül menjenek a mezőre, és vészhely-
zet esetén hívják a 112-es segélyhívó 
számot!” – olvasható az 5500 lakosú 
város polgármesteri hivatalának fel-
hívásában.

Mint ismeretes, a környezetvédelmi 
minisztérium úgynevezett medveren-
deletét július 21-én fogadta el a kor-

mány, a jogszabály azonnali beavat-
kozást tesz lehetővé medvetámadás 
esetén. Augusztus 13-án megjelentek 
a Hivatalos Közlönyben a környezet-
védelmi tárca kiegészítő rendeletei 
is, ennek megfelelően lehetővé vált a 
veszélyes ragadozók eltávolítása a te-
lepülésekről, illetve az emberekre tá-
madó nagyvadak kilövése. Valameny-
nyi esetben az önkormányzatokra 
hárul a feladat, nekik kell szerződést 
kötniük állatorvosi és vadászati szak-
szolgáltatásokra. Egyébként arról, 
hogy egy-egy medve milyen kocká-
zati kategóriába tartozik, az azonnali 
sürgősségi beavatkozást végrehajtó 
csapat dönt, amelyet a polgármester, 
esetenként az alpolgármester irányít.

Megsebesített a medve egy férfi t, tehetetlen az önkormányzat

 » Tóth Sándor, 
Nyárádszereda 
polgármestere 
közölte, a szóban 
forgó terület 
magas kockáza-
túnak számít a 
medveállományt 
tekintve.




