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• Nincs hátráltató 
tényezője annak, 
hogy hétfőn a meg-
szokott tanrend sze-
rint kezdődhessen el 
a 2021/2022-es tanév 
Hargita megyében. 
Így a 423 oktatási 
intézmény mindegyi-
kében fogadhatják 
a diákokat, digitális 
tanrend sehol nincs 
érvényben.

KORPOS ATTILA

Szabó Zsolt Hargita megyei 
prefektus jelezte, összessé-
gében vizsgálták meg a tan-

intézmények helyzetét és azok 
működési feltételeit; a Hargita Me-
gyei Prefektusi Hivatal a megyei 
tanfelügyelőség segítségét kérte 
ebben a kérdésben. Közegészség-
ügyi működési engedélyt városi 
viszonylatban mindössze egy tan-
intézmény nem kapott még, míg 
vidéki viszonylatban ez a szám 
hét egységet érint, ami azt jelen-
ti, hogy az oktatási intézmények 
98 százaléka megfelelt a követel-
ményeknek. A tanintézmények 
fertőtlenítése szintén folyamatban 
van, jelenleg több mint kilencven 

százalékuk készen áll a használat-
ra, hétfőig pedig a hátralévőkben 
is sor kerül a fertőtlenítésre. A me-
gye 423 oktatási intézményének 
fűtési ellátását a téli időszakra 
szintén felülvizsgálták, a prefek-
tus szerint mindenhol biztosítva 
van a megfelelő fűtési rendszer 
vagy tüzelőanyag. „A tanintézmé-

nyek környékén a közrend fenn-
tartását több mint négyszáz ha-
tósági személy fogja fenntartani, 
a tanfelügyelőség tájékoztatása 
szerint pedig a közvilágítás is 
mindenhol rendben van. Ami-
óta betöltöm a megyei prefektusi 
pozíciót, több tanintézménybe is 
ellátogattam, így magam győződ-

hettem meg arról, hogy nincsenek 
kiugró problémák” – közölte az 
elöljáró. Hozzátette, a tanfelügye-
lőség tájékoztatása szerint min-
den tanintézményben elegendő 
mennyiségű védőmaszk áll ren-
delkezésre. A diákok és tanárok 
körében egyaránt kötelező lesz a 
belső terekben a maszkok hasz-

nálata, kivételt ez alól a testneve-
lésórák képeznek.

Kiderült, hogy a jelenleg ér-
vényben lévő szabályozás szerint 
a jelenléti oktatás mindaddig fenn-
marad, amíg a településen tizen-
négy napos összevetésben az ezer 
főre számított koronavírusos esetek 
száma nem haladja meg a hatot. Je-
lenleg ez az arány a megyében 0,18 
ezrelék. Koronavírus elleni oltással 
megyeszinten a tanárok, tanítók 
47,4 százaléka rendelkezik, a kise-
gítő személyzet körében 44,89 szá-
zalékos az átoltottság, míg 
a nem oktatási feladatokat 
ellátó személyzet (például 
könyvelők) 31,61 százaléka 
van beoltva. „Jobb is lehet-
ne az átoltottság, de nem 
köteleztünk senkit az oltás 
felvételére” – jegyezte meg 
a prefektus. A diákok köré-
ben még nem ismert az átoltottsági 
arány. Arra a kérdésre, hogy mi tör-
ténik pozitív koronavírusos esetek 
felbukkanásakor az iskolaközössé-
gekkel, a prefektus így válaszolt: 
„Amennyiben az osztályon belül 
egy koronavírusos megbetegedés 
lesz, a teljes osztályközösség ti-
zennégy napig digitális tanrendre 
tér át. Nyolcadik nap igényelhető a 
tesztelés, akik pedig negatív mintát 
mutatnak, azok visszatérhetnek az 
iskolapadokba.” Hozzátette, a je-
lenlegi szabályozás nem tér ki arra, 
hogy milyen esetekben függesztő-
dik fel a teljes oktatás a tanintéz-
ményben. Egyébként a leváltásával 
kapcsolatban Szabó Zsolt hivatalo-
san nem foglalt állást.

Iskolakezdés jelenléttel
Hargita megyében mindenhol jelenléti oktatással kezdenek

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

Maros megye hatszáz taninté-
zetének 83 547 diákja szemé-

lyes jelenléttel kezdi meg a tanévet 
szeptember 13-án, hiszen jelenleg 
csak 0,31 ezrelék Maros megye ko-
ronavírus-fertőzöttségi mutatója. A 
helyi hatóságok hetekig tartó sze-
mélyes ellenőrzése után kiderült, 
minden tanintézetben van elegen-
dő fertőtlenítőszer, megoldották a 
fűtést, a gyerekek szállítását, és 17 
intézményen kívül mindegyiknek 
megvan a működési engedélye a 
közegészségügyi igazgatóságtól. 
Iuliu Moldovan, a Maros Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság veze-
tője kifejtette, a tizenhét engedély 
nélküli tanintézet közül háromnak 

a következő hetekben kiadják az en-
gedélyt, de a többi a közeljövőben 
még nem kaphatja meg, mert ott fel-
újítás, építkezés zajlik.

Újdonságok a közös rendeletben

Sabin Gavril Pășcan Maros megyei fő-
tanfelügyelő részletezte az oktatási és 
egészségügyi minisztériumok közös 
rendeletét, amely számos újdonságot 
tartalmaz a tavalyi tanévkezdéshez 
viszonyítva. Idén nem három, hanem 
csak két járványügyi forgatókönyv 
alapján működnek a tanintézetek: ha 
a településen regisztrált fertőzöttségi 
ráta 6 ezrelék alatt van, akkor minden 
diák és óvodás jár iskolába, óvodába. 
Amennyiben a fertőzöttségi ráta 6 ez-
relék fölé emelkedik, az adott telepü-
lésen minden tanulónak online ok-
tatást rendelnek el. Kivételt a sajátos 

nevelési igényű gyerekek oktatása 
képez, ez akkor is személyes jelenlét-
tel zajlik, ha az incidencia meghalad-
ja a 6 ezrelékes küszöböt, továbbá a 
bölcsődék és óvodák is nyitva marad-
nak. A maszkviselésben is vannak 
újdonságok, hiszen a sajátos nevelési 
igényű gyerekeknek nem kötelező a 
védőmaszk használata, csak ajánlott 
– mondta el a főtanfelügyelő. A tor-
naórákon sem kötelező, ha 2 ezrelék 
alatt van a fertőzöttségi mutató az 
adott településen, függetlenül attól, 
hogy kinn vagy benn tornáznak a 
diákok. Mara Togănel prefektus arról 
tájékoztatott, hogy a Maros megyei 
iskolai sporttermekben berendezett 
vakcinaközpontokat máshová költöz-
tették, így a diákok a sporttermekben 
tarthatják majd a tornaórákat.

A 12–18 évesek 
nyolc százaléka van beoltva

Ugyanakkor újdonságnak számít az 
is az idei tanévtől, hogy a rendelet-
ben nem szerepel, hogy a tanárok 
kérhetik az online oktatás lehetősé-
gét, tehát minden tanárnak be kell 

járnia a tanintézetbe. A főtanfel-
ügyelő ugyanakkor hangsúlyozta, 
sehol nem szerepel a rendeletben az 
sem, hogy tesztelni fogják a beoltat-
lan személyzetet. A Maros megyei 
tan ügyi személyzet 47 százaléka 
kapta meg eddig az oltást – közölte 
Sabin Gavril Pășcan. Amennyiben 
egy tanár koronavírusos lesz, epi-
demiológiai vizsgálatot indítanak, 
akárcsak a diákok esetében. Iuliu 
Moldovan szerint minden egyes is-
kolában megjelent esetet tüzetesen 
kivizsgálnak majd, és két hétre fel-
függesztik a személyes tanítást, ha 
az osztályban az egyik diák koro-
navírusos lesz. Kivételt képeznek ez 
alól a beoltott diákok, vagy akik az 
elmúlt 180 napban estek át a fertőzé-
sen, ők bejárhatnak személyesen is 
az órákra. Maros megye 12–18 éves 
diákjainak nyolc százaléka van je-
lenleg beoltva, azaz a 34 ezer diák 
közül 2609 tanuló – tette hozzá a 
prefektus. Az iskolai táblagépekről 
elmondták, azok a diákok is vissza-
kapják jövő héten, akik a nyári vaká-
ció idejére leadták azt az iskoláknak. 

A megyei közegészségügy igaz-

gatója, Iuliu Moldovan továbbá úgy 
fogalmazott, kértek már a miniszté-
riumtól iskolai vakcinaközpontokat, 
ahol a diákokat lehet majd beoltani, 
de a megvalósulásuk az igénylések 
számától függ. „Éppen ezért hetente 
összesítik majd azon diákok listáját, 
akik élni szeretnének az oltás lehe-
tőségével, és ha van rá igény – füg-
getlenül a kérések számától –, mo-
bil oltóközponttal mennek 
az adott iskolához, hogy 
beoltsák a 12 éven felüli 
diákokat, természetesen a 
szülő írásos engedélyével” 
– egészítette ki Mara Togă-
nel prefektus. 

A tanévkezdéssel kap-
csolatban elmondták, min-
den iskolának jogában áll meg-
szervezni a tanévnyitót, de csak 
szabadtéren, kötelező maszkviselés-
sel, és legtöbb másfél órát tarthat. 
Sok tanintézet döntött úgy, hogy 
csak az előkészítő vagy más ciklus-
kezdő osztályokba járó diákok szüle-
it engedi be, de olyan is van, ahol a 
szülők egyáltalán nem mehetnek be 
az udvarra a tanévnyitó alatt sem.

Péntekenként dől el az iskolák következő heti forgatókönyve
• Minden marosszéki településen jelenléttel kezdhetik 
meg a diákok a tanévet, és ezután péntekenként határoz-
zák meg a közegészségügyi igazgatóság által közölt fer-
tőzöttségi adatok függvényében, hogy a következő héten 
melyik forgatókönyv szerint járhatnak iskolába a gyerekek.
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