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S Z É C H E LY I S T VÁ N

F olytathatják a jelenléti okta-
tást a tanintézetekben akkor 
is, ha a településen a fertő-

zöttségi ráta eléri a 6 ezreléket – er-
ről döntött csütörtök este az Orszá-
gos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU), 
egyszersmind felhatalmazva az ok-
tatási, illetve egészségügyi szaktár-
cát az oktatás módjára vonatkozó 
közös rendeletük módosítására.

Nem a gyerekek felelősek

A CNSU döntése értelmében a telepü-
lés fertőzöttségi rátájától függetle-
nül folytathatják a jelenléti oktatást 
a tanintézetek, csak akkor kell ezt 
felfüggeszteniük – ahogyan eddig is 
történt –, ha az osztályközösségben/
tanintézetben igazolt fertőzés törté-

nik. A vészhelyzeti bizottság 
ugyanakkor javasolja a nyál-
ból vett minták antigénteszt-
tel történő rendszeres szűré-
sét a napközisek, iskolások, 
valamint az oktatási egysé-

gek teljes személyzete eseté-
ben. Felhatalmazza ugyanakkor az 
egészségügyi szaktárcát arra, hogy 
az Országos Gyógyszerügynökség 
által találjanak a követelményeknek 
megfelelő antigénteszteket és a mi-
nisztérium kezdeményezze ezeknek 
a beszerzését. 

Minden diák, aki online tan-
rendben tanul, mert a településen, 

ahol él, a fertőzöttségi ráta megha-
ladta a 6 ezreléket, mától visszatér-
hetett a tanintézetbe, amennyiben 
az osztályában nincs igazolt ko-
ronavírus-fertőzött – jelentette be 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 
Nem a gyerekek felelősek a beoltat-
lan szüleik és nagyszüleik egészsé-
géért, ez éppen fordítva van – érvelt 
a CNSU döntése mellett a tárcave-
zető, aki a nyálmintás antigéntesz-
teléssel kapcsolatban megjegyezte, 
mivel az nem minősül orvosi be-

avatkozásnak, véleménye szerint 
nem kell hozzá a szülők írásos be-
leegyezése.

Nincs bizonyíték 
a hatékonyságára

Szakmailag nagyon elhibázottnak 
tartja a nyálmintából végzett gyors-
tesztelés bevezetésére tett javaslatot 
Fejér Szilárd kémikus-kutató, a sep-
siszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosz-
tikai és Kutatóközpont vezetője. 
„Egy laikusnak ez még értelmesen 
is hangzik, hiszen ha többet tesztel-
nének az iskolákban, hamarabb ki 
lehetne szűrni a fertőzötteket, és így 
idejében megállítani a fertőzési lán-
colatokat. Na de ezt úgy szeretnék 
elérni, hogy megkérik az Országos 
Gyógyszerügynökséget, hogy en-
gedélyezze a nyálból végzett gyors-
tesztek használatát szűrésre. Egye-
lőre ennél nagyobb hülyeséget el 
sem tudok képzelni, a tudományos 
bizonyítékok a nyálból végzett gyor-
stesztelés hatékonyságára enyhén 

szólva hiányosak. Konkrétabban, 
semmiféle tudományos bizonyíték 
nincs, hogy bármire jó lenne ez a 
módszer, sőt még a nyálból végzett 
PCR-tesztelést sem ajánlják, főleg a 
nem megfelelő érzékenység miatt, 
ha van más alternatíva. Értem én, 
hogy egy kényelmesebb tesztelési 
módszert próbálnának a szülőkkel 
elfogadtatni, de ez ablakon kido-
bott pénz lenne” – írja a közösségi 
hálón közzétett bejegyzésében a 
szakember. Ahhoz, hogy nyitva 
lehessen tartani az iskolákat, sze-
rinte minél többet kellene tesztelni 
olyan tesztekkel, amelyek legalább 
a tünetes fertőzéseket megtalálják, 
amire a nyálmintás gyorstesztelés 
alkalmatlan. A kémikus-kutató 
négy pontban foglalja össze, hogy 
szerinte milyen protokollt kellene 
követni a magas fertőzöttségi rátá-
jú települések tanintézeteiben. Az 
első a kötelező lázmérés, nem csak 
akkor, amikor a gyerek beér az isko-
lába, hanem az első szünetben is. A 
második a tanárok heti rendszeres-

ségű PCR-tesztelése orrgaratból vett 
mintából, függetlenül attól, hogy be 
vannak-e oltva vagy nem. Harma-
dik a hőemelkedéses diákok vagy 
tanárok kötelező antigén- vagy 
PCR-tesztelése. Az utolsó pedig né-
hány teljes osztály tesztelése, he-
tente más osztályokat kiválasztva 
erre, a hiányzó gyerekek számának 
függvényében (ott kellene tesztelni, 
ahol a legtöbb gyerek hiányzik). Ez 
esetben a tesztelésnél elegendő, ha 
garatból vett mintából gyorstesztel-
nek (hetente kétszer) vagy PCR-tesz-
telnek (hetente egyszer). Számításai 
szerint egy átlagos, 1000 fős iskolá-
ból körülbelül 3–4 osztályt kellene 
letesztelni így hetente, amíg a hiva-
talos fertőzöttségi ráta egy bizton-
ságosabb érték alá nem esik.

Több tesztelés, 
kevesebb haláleset

Fejér Szilárd arra is felhívja a fi gyel-
met, hogy amennyiben beigazo-
lódik egy fertőzés egy osztályban, 
nem elegendő áttérni az online 
tanrendre, hanem az összes tünetes 
gyereket le kellene tesztelni négy 
napon belül. Meglátása szerint így 
6 ezrelékes incidencia fölött is biz-
tonságosan lehetne iskolába járni. 
Ez azonban nem tartana sokáig – 
fűzi hozzá –, mert értelemszerűen 
ahol többet tesztelnek, több lesz a 
felderített eset, viszont pontosan 
ezért kevesebb esélye lesz a vírus-
nak kontrollálatlanul terjedni. „Ezt 
kellene megérteni már végre, a több 
tesztelés végeredménye kevesebb 
haláleset és kevesebb nyomás az 
egészségügyön. Egy jól megszer-
vezett antigén- vagy PCR-tesztelés 
még mindig sokkal kevesebbe ke-
rül, mint a kórházak költségei, amik 
a súlyos betegek életben tartásához 
szükségesek. Arról nem is beszélve, 
hogy a megfelelő beoltottsági arány 
mennyit segített volna ezen a hely-
zeten, és nem kellene most az isko-
lák nyitva tartását ilyen veszélyes 
stratégiával biztosítani” – fogalma-
zott a kémikus-kutató.

H AJ N A L C S I L L A

Ha a személyes oktatást betegség 
miatt felfüggesztik – és jelenleg 

több mint 6600 ilyen osztály van or-

szágszerte –, akkor ezek az osztályok 
online tanrendben maradnak két 
hétig, mert a felfüggesztés az osztály-
ban azonosított fertőzés miatt történt. 
A legutóbbi jelentés szerint több mint 
8600 fertőzés történt a tanulók vagy 
óvodások körében. Sorin Cîmpeanu 

oktatási miniszter továbbá a hétvé-
gén közölte: a szabály az lesz ezután, 
hogy ha például egy tíz osztállyal 
rendelkező iskolában öt osztály on-
line tanrendbe kerül koronavírus-fer-
tőzés miatt, akkor az egész iskola 14 
napra online oktatásra tér át.

Egyre több diákot érint

Hargita megyében mind a 423 tanin-
tézet az egyes forgatókönyv szerint 
kezdte meg a hetet, vagyis sehol 
sincs iskolai szintű online tanítás, 
csak osztályszintű online tanrend 
van a megyében. Az elmúlt héten 
összesen 1160 diák tanult online a 

megyében, mert 57 tanulónak és 29 
pedagógusnak volt pozitív a korona-
vírustesztje – tudtuk meg Demeter 
Leventétől, Hargita megye főtanfel-
ügyelőjétől. Ezen a héten 34 osztály-
ban tanulnak online tanrendben a 
diákok, mert koronavírus-fertőzést 
azonosítottak az osztályközösség-
ben. Ez utóbbi 1198 gyereket érint, 
tehát a héten 38 diákkal több került 
át online tanrendbe – derül ki a 
Hargita Megyei Tanfelügyelőség és 
a megyei népegészségügyi igazga-
tóság közösen jóváhagyott szombati 
döntéséből. 

Maros megyében az elmúlt hé-
ten 2838 diák tanult online amiatt, 

hogy az osztályukban koronaví-
rus-fertőzöttet azonosítottak, a 
héten viszont már 3246 diákot érint 
az online tanrend, vagyis 
139 osztályban van fel-
függesztve a személyes 
oktatás megyeszinten. 
Összesen 143 diáknak 
vagy óvodásnak, illetve 
92 pedagógusnak és más 
iskolai, nem didaktikai 
személynek lett pozitív a 
koronavírustesztje. Ez 22 di-
ákkal és nyolc tanárral több, mint 
az elmúlt héten – derül ki a Maros 
Megyei Tanfelügyelőség által köz-
zétett adatokból.

Növekszik a fertőzött diákok száma Maros és Hargita megyében
• Hétfőn reggel országszerte csak annak a 6600 osztály-
nak a diákjai nem mentek iskolába, ahol koronavírus-fer-
tőzöttet azonosítottak, a többiek – beleértve annak a 
201 településnek a tanulóit is, ahol a fertőzöttségi arány 
meghaladta a hat ezreléket – személyesen vehettek részt 
az órákon. Maros megyében 139 osztály, Hargita megyé-
ben 34 osztály tanul online tanrendben a héten.

Marad a jelenléti oktatás
Nem kell áttérni online oktatásra 6 ezrelékes fertőzöttségi arány fölött sem

A 6 ezrelékes fertőzöttségi rátájú településeken 

is visszatérhetnek az iskolába a tanulók, 

ha osztályukban nincs igazolt fertőzött 

▾  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

• Alig több mint három héttel a vonatkozó minisz-
tériumi rendelet érvénybe lépése után módosította 
az oktatás módjára vonatkozó járványügyi előírást 
az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU): nem kell 
áttérniük az online oktatásra a tanintézeteknek akkor 
sem, ha a településen a fertőzöttségi ráta eléri a 6 ez-
reléket. Ezzel párhuzamosan bevezetnék a nyálból vett 
minták antigénteszttel történő elemzését az oktatási 
rendszerben. Fejér Szilárd kémikus-kutató szakmailag 
elhibázottnak tartja az utóbbi döntést.




