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Kezdés jelenléti  oktatással
Fontos szabályok a hamarosan kezdődő tanévvel kapcsolatban

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

 

A szeptember közepi iskolakez-
dést az oktatási és az egész-
ségügyi szaktárca közös ren-

delete szabályozza, amely még csak 
tervezet formájában jelent meg, de 
kedden bemutatták a sajtónak. A két 
minisztérium közös rendelete az or-
szágos katasztrófavédelmi bizottság 
láttamozása után válik hatályossá. 
Két forgatókönyvet dolgoztak ki a 
szakemberek, amelyek minden isko-
lára vonatkoznak, és hasonlóak az 
előző tanéviekhez, de megváltozott 
a küszöbérték, amelynél az iskolák 
a második forgatókönyvbe kerülnek, 
azaz online tanrendre térnek át: ha a 
településen a koronavírus-fertőzések 
aránya meghaladja a hat ezreléket.

Az új rendeletről

Az iskolakezdést szabályozó új ter-
vezet szerint a tanulók közötti távol-
ságnak legalább egy méternek kell 
lennie, vagy a lehető legnagyobbnak 
ott, ahol az egy métert nem lehetsé-
ges betartani, továbbá az iskoláknak 
állandó védőmaszk-tartalékkészletet 

kell biztosítaniuk a tanulók és a 
személyzet számára. Az isko-
lák tanévnyitó ünnepségeket 
is tarthatnak, de csak szabad-
téren, védőmaszk kötelező 
viselése mellett, és ezek leg-
feljebb másfél órásak lehet-
nek. Az orvosilag igazoltan 

súlyos egészségi problémák-
kal küzdő 12 év alatti (a védőoltás 

beadásának korhatára) tanulóknak 
és óvodásoknak nem kötelező a sze-
mélyes jelenlét, akárcsak az immun-
betegségekben szenvedő 12 évesnél 
idősebbeknek. Számukra az oktatási 
intézmények már nem kötelesek on-
line oktatást biztosítani, de a rendelet 
a következőket mondja ki: „az okta-
tási intézmények vezetőségei adott 
esetben meghatározzák az oktatási 
folyamat biztosításának megoldása-
it”. Ugyanakkor eltörölték azt a tavaly 
érvényben lévő rendelkezést, amely 
szerint a kockázati csoportokhoz 
tartozó tanárok a munkaorvos vagy 
a kezelőorvos által kiállított igazolás 
alapján online taníthatnak.

Két forgatókönyv, 
magasabb küszöbérték

A tervezet az előző tanévihez hasonló 
eljárást ír elő, amely szerint az oktatá-
si intézmény igazgatótanácsa javas-
latot tesz a megyei tanfelügyelőség-
nek az oktatási intézményben folyó 

tanítás megszervezésére vonatkozó 
forgatókönyv alkalmazására, amely a 
helyi megbetegedési arányon alapul, 
azaz az elmúlt 14 napban ezer lakos-
ra jutó új esetek összesített számán. 
Ennek alapján az első forgatókönyvet 
alkalmazzák, ha az elmúlt 14 napban 
az esetek összesített száma az adott 
településen nem éri el a hat ezreléket, 
vagyis az ezer lakosra jutó hat fertő-
zöttet. Ebben az esetben az összes óvo-
dás és iskolás személyesen bejárhat az 
oktatási intézményekbe. A második 
forgatókönyv akkor lép életbe, ha az 

elmúlt 14 napban az esetek összesített 
száma az adott településen eléri a hat 
ezreléket. Ebben az esetben csak az 
óvodások és a sajátos nevelési igényű 
tanulók járhatnak be személyesen a 
tanügyi intézményekbe. Amennyiben 
a településen karantént rendelnek el, 
minden óvodás és iskolás online tan-
rendbe kerül. Továbbá az is szerepel 
a rendelettervezetben, hogy indokolt 
helyzetekben az oktatási intézmények 
a megyei tanfelügyelőség jóváhagyá-
sával online is végezhetnek oktatási 
tevékenységet. Továbbá a munkado-
kumentum szerint a megyei vészhely-
zeti bizottságnak rendszeresen jóvá 
kell hagynia az említett forgatóköny-
veket a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság véleményezésével.

Ha megjelenik a vírus 
az osztályban

Ha az iskolában a koronavírus tüne-
tei jelennek meg egy gyereken, azon-
nal értesítik a szülőt, és felügyelet 
mellett elkülönítik a tanulót a szülő 

érkezéséig. Ha a szülő előzőleg alá-
írt beleegyezésével hozzájárul a tü-
netekkel rendelkező óvodás vagy is-
kolás gyermekének leteszteléséhez, 
akkor első lépésben az intézmény 
orvosi rendelőjében gyors antigén-
tesztet végezhetnek a gyereken. A 
koronavírussal való megbetegedés 
igazolt esetében az osztályokban a 
megyei közegészségügyi igazgató-
ság járvány ügyi vizsgálatot indít, és 
letesztelik az osztálytársakat és ta-
náraikat. Az oktatási intézmény ve-
zetősége a megyei közegészségügyi 

igazgatósággal konzultálva dönt 
arról, hogy karanténba helyezi-e 
az osztályközösséget vagy felfüg-
geszti a tanórákat. Két megerősített 
vírusfertőzés esetén az osztályban 
14 napra felfüggesztik a tanítást, 
és a járványügyi vizsgálat során ki-
derül, hogy kiket kell letesztelni és 
karanténba helyezni. 

Ha egy tanár megbetegszik, ér-
tesítenie kell az iskola vezetőségét, 
amely értesíti a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságot, és a járványügyi 
vizsgálatot követően meghatározza, 
hogy kik a közvetlen kontaktjai, és 
az oktatási intézmény vezetőségével 
együtt dönt arról, hogy fel kell-e füg-
geszteni a tanítási tevékenységet az 
intézményben. A felfüggesztő intéz-
kedést a megyei vészhelyzeti bizott-
ság rendeli el az oktatási intézmény 
vezetőségének javaslatára a tanfel-
ügyelőség és a megyei közegész-
ségügyi igazgatóság véleményének 
kikérésével. A fenti helyzetekben az 
oktatási folyamat a rendelettervezet 
szerint online folytatódik.

Észszerűbben összeállítva

Enyhítésnek számít az előző tanévhez 
képest, hogy szünetekben az udvaron 
nem kell maszkot viselniük a diákok-
nak és tanároknak, csak az iskola 
belső tereiben. Ugyanakkor testne-
velésórákon sem kell védőmaszkot 
viselniük, akkor sem, ha bent tor-
náznak, amíg az adott településen a 
fertőzöttségi arány nem haladja meg 
a két ezreléket. Amennyiben megha-
ladja, csak szabadtéren lehet maszk 
nélküli tornaórákat tartani. Az óvo-
dásoknak most sem kell maszkot vi-
selniük, akárcsak az előző tanévben. 
Az oktatási és egészségügyi miniszté-
riumok közös rendelettervezete elő-
írja az iskolai laboratóriumok újbóli 
megnyitását is a tanulók számára. Az 
elmúlt másfél évben ugyanis minden 
osztálynak egy osztályteremben kel-

lett maradnia, nem lehetett a labora-
tóriumokat használni. Az új tanév-
ben igénybe vehetik már, de minden 
osztály után fertőtlenítik a felületeket 
és a laborban használt tárgyakat – áll 
a közös dokumentumban. 

Ferencz-Salamon Alpár, a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének (RMPSZ) szakmai alelnöke 
lapunk megkeresésére elmondta, 
reméli, hogy az idei tanévben visz-
szaköszön a méltányosság és kö-
vetkezetesség a döntéshozatalban. 
„Ha az iskolákban korlátozásokat 
vezetünk be, de nem vezetünk be 
korlátozásokat ugyanolyan egész-
ségügyi szabályok szerint más terü-
leteken, akkor nagy ellentmondást 
tudunk okozni a diákok fejében. 
Nagyon nehéz volt a szülőknek is, 
de főleg a gyerekeknek megmagya-
rázni, hogy miért kell az iskolában 
maszkot viselni, miközben más zárt 
helyiségben nem kell. Ez a fajta kö-
vetkezetlenség sok gondot okozott a 
múltban” – fogalmazta meg a peda-
gógusszövetség szakmai alelnöke.

A gyerekeknek az iskolában 
a szájukat és orrukat eltakaró 
maszkot kell viselniük

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

• Jelenléti 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. A gyerekeknek az iskolában a szájukat és orrukat 
eltakaró maszkot kell viselniük. Egy korábbi bejelentéssel ellentétben a rendelet 
csak javasolja, hogy orvosi maszkot használjanak, és nem tiltja a házi készítésű 
textil maszkok viselését sem, ha azok megfelelnek bizonyos kritériumoknak.
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Új frakcióvezető
A helyi képviselői mandátu-
máról lemondott András Lehel 
után Godra Zsolt vállalta el a 
Szabad Emberek Pártja (POL) 
székelyudvarhelyi tanácsosi 
frakciójának vezetését. Godra 
Zsolt a párt közleményében 
arról számol be, hogy még nem 
sikerült dönteniük a lemondott 
képviselőik – András Lehel, 
Szabó Zsuzsa – megüresedett 
helyeinek betöltéséről, hiszen a 
soron következő személyek már 
a választásokat megelőzően 
jelezték, hogy inkább csak tá-
mogatói szerepet vállalnának. 
Ettől függetlenül remélik, hogy 
a szeptemberi önkormányzati 
ülésre újra teljes lesz a csapa-
tuk. Azt is ígérte Godra, hogy 
nem lesznek további lemondá-
sok a pártjukban, hiszen képvi-
selőik tudatában vannak annak, 
hogy a városlakók bizalmát és a 
vele járó felelősséget négy évre 
kapták.

Átvehető fényképek
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala értesíti az általuk 
augusztusban köszöntött 25., 
50., 60. vagy 70. házassági 
évfordulójukat ünneplő párokat, 
hogy az ünnepségen készített 
fényképek előhívott példányait 
átvehetik az intézmény portáján.

Koalíciós válság
Hosszú órákra fel kellett füg-
geszteni a tegnapi kormányülést, 
miután súlyos konfliktus robbant 
ki a nemzeti liberális párti Florin 
Cîțu miniszterelnök és a koalíciós 
partner USR-PLUS között az 
An ghel Saligny mérnökről elne-
vezett, 50 milliárd lejes vidék-
fejlesztési program kapcsán. Az 
USR-PLUS már hetekkel ezelőtt 
jelezte, hogy a másik két koalí-
ciós partner, a PNL és az RMDSZ 
által kidolgozott formában nem 
hajlandó elfogadni a tervet, 
mivel szerinte ugyanolyan, mint 
a korábbi, szociáldemokrata 
kormányok programjai (PNDL), 
amelyek csupán azt szolgálták, 
hogy a vidéki pártklientúrának 
önkényes döntések alapján 
közpénzt juttassanak, miközben 
fölösleges és értelmetlen projek-
tekre osztottak pénzt. Mivel nem 
sikerült megállapodásra jutni a 
tervről, egy időre jegelték, Florin 
Cîțu miniszterelnök azonban 
tegnap váratlanul napirendre 
tűzte annak elfogadását a 
kormányülésen. Az USR-PLUS 
miniszterei azonban nem kíván-
ták annyiban hagyni a dolgot, 
és az ügy napirendre tűzésének 
elnapolását követelték. Miután 
félórás egyeztetés után sem sike-
rült meggyőzni az USR-PLUS-t, a 
kormányülést felfüggesztették. 
A vidékfejlesztési program lénye-
ge, hogy a helyi önkormányzatok 
bevezethetik vagy bővíthetik 
a víz- és gázvezeték-hálózatot, 
közművesíthetnek és utakat 
fejleszthetnek.
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