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A tanintézetek higiéniai és 
biztonsági körülményeit eddig is 
folyamatosan ellenőrizték a me-
gyei népegészségügyi igazgató-
ságok képviselői, de a szokásos 
ellenőrzéseket most kiegészítik 
a járványtani intézkedések 
betartásának az ellenőrzésével. 
Arról, hogy hogyan lehet az 
iskolai maszkviselést hatéko-
nyan felügyelni, illetékeseket 
kérdeztünk.

» HAJNAL CSILLA

E lkezdik a héten az iskolákban 
a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos valamennyi egész-

ségvédelmi szabály betartásának 
ellenőrzését. Sorin Cîmpeanu ok-
tatási miniszter bejelentése szerint 
az Országos Vészhelyzeti Bizottság 
határozatába is belefoglalják, hogy 
a tanfelügyelőségek, egészségügyi 
igazgatóságok és más illetékes ható-
ságok szigorítsák az ellenőrzéseket.

Csak a hibák kijavításából 
nyer a gyerek
Az iskolai és óvodai higiéniai és 
biztonsági körülményeket eddig 
is folyamatosan ellenőrizték a 
megyei népegészségügyi igazga-
tóságok képviselői, de a szokásos 
vizsgálatok most kiegészülnek a 
járványtani intézkedések betartá-
sának az ellenőrzésével is – közölte 
a Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság (DSP) vezetője, Tar 
Gyöngyi. A járvány előtti időkben a 
biztonságos körülményeket, meg-
világítást, ergonómiai szempon-
tokat, az osztályok elhelyezését, a 
mosdókat, a fűtés biztonságát, ivó-

vizet kontrollálták, tehát mindent, 
ami a gyerek egészsége szempont-
jából fontos. „Sok veszély leselked-
het a gyerekre, mi ezeket próbáljuk 
minimalizálni, sokszor engedélye-
zés után történnek változtatások a 
tanintézetekben, amiket észre kell 
vennünk. Az iskola körüli környe-
zetet is felülvizsgáljuk: a biztonsá-
gos közlekedést, azt, ha kocsmát 
nyitottak a tanintézet szomszédsá-
gában. A járványtól függetlenül is 
sok mindent figyelembe veszünk, 
de most ráadásként megnézzük, 
van-e fertőtlenítőszer vagy ren-
delkezésre áll-e megfelelő meny-
nyiségű maszk” – részletezte Tar 
Gyöngyi. Azt nem tudják elle-

nőrizni, hogy rendeltetésszerűen 
viselik-e a védőmaszkot az iskolá-
ban, hiszen amikor megjelennek 
az ellenőrök, mindenki tudja, már 
az autóikat is ismerik. Néhol hir-
telen bezárnak az üzletek is, mert 
egymásnak átadják a hírt, hogy ér-
keznek az ellenőrök – fűzte hozzá 
a népegészségügyi hatóság veze-
tője. Hozzátette, a maszkviselést a 
tanárok és az iskolai járványfele-
lősök – minden tanintézménynél 
ki van nevezve egy felelős – tud-
ják hatékonyan ellenőrizni. „Nem 
célunk, hogy büntessünk, hanem 
hogy megelőzzük a bajt. Ameny-
nyire tetten tudjuk érni a gyerekek 
egészségére káros dolgokat, meg-

A TANINTÉZETEKBEN NEM A BÜNTETÉS A CÉL, HANEM A BIZTONSÁG – ELEGENDŐ MASZKOT, FERTŐTLENÍTŐT BIZTOSÍTANAK

Szigorítják az iskolai ellenőrzéseket

Az iskolai maszkviselést a tanárok és a tanintézetek járványfelelősei tudják hatékonyan ellenőrizni
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próbáljuk megtenni. Figyelmez-
tetjük rá az intézményt, hogy 
javítsák ki az esetleges hibákat” 
– mondta Tar Gyöngyi. Hozzá-
tette, ha nagyon nagy a kihágás, 
és látszik a szándékosság vagy a 
gondatlanság, akkor büntethet-
nek. „A gyerekek nem nyernek 
abból semmit, ha az államkasz-
szába behajtunk egy bizonyos 
összeget, csak abból, ha megszű-
nik a probléma” – összegzett.

Beszerezték a maszkokat, 
fertőtlenítőszert
A legtöbb iskolában már tanév-
kezdés előtt rendelkezésre álltak 
a szükséges fertőtlenítő- és higié-
niai szerek, védőmaszkok. Kovács 
László, a mezőmadarasi Pataky 
Ágotha Általános Iskola igaz-
gatója is beszámolt, a mezőségi 
település tanintézetében már au-
gusztus végén beszerezték a kellő 
mennyiségű fertőtlenítőszereket 
és maszkot is. „A tanfelügyelőség 
megígérte, kapunk további védő-
maszkokat, reméljük, az az ígéret 
is megvalósul. Ugyanazokat az 
intézkedéseket tartjuk be, mint 
eddig: a maszkviselés kötelező az 
osztályteremben és a folyosón, a 
padokat másfél méteres távolság-
ra helyeztük” – magyarázta az is-
kolaigazgató. Hozzátette, utoljára 
tanévkezdés előtt ellenőrizték a 
hatóságok az iskolai körülménye-
ket, és még soha nem büntették 
meg a tanintézetet. A mezőmada-
rasi iskola 28 didaktikai és nem 
didaktikai személyzetéből 16 sze-
mélynek van meg mindkét oltása, 
a tanítók és óvónők közül minden-
ki be van oltva, a 12 év fölötti di-
ákok közül még senki nem élt az 
oltás lehetőségével – tájékoztatott 
Kovács László.

» „A járvány-
tól függetlenül 
is sok mindent 
fi gyelembe 
veszünk, de most 
ráadásként meg-
nézzük, van-e 
fertőtlenítőszer 
vagy rendel-
kezésre áll-e 
megfelelő meny-
nyiségű maszk” 
– részletezte Tar 
Gyöngyi

» KRÓNIKA

A kormány sürgősségi rendelettel 
jóváhagyta, hogy a betegség eny-

hébb formáiban szenvedő Covid-pá-
cienseknek a járóbeteg-szolgáltatá-
son keresztül, otthoni kezelésre fel 
lehessen írni a Favipiravir gyógyszert. 
A rendelet a járványügyi és biológiai 
kockázati helyzetekben alkalmazandó 

közegészségügyi intézkedéseket sza-
bályozó 2020/136-os törvényt egészíti 
ki. A módosítás révén a kórházi gyógy-
szertár a kórházi szakorvos ajánlása 
alapján kiadhatja ambuláns kezelésre 
a Covid kezelésében használt Favipi-
ravir gyógyszert a betegség enyhébb 
formáiban szenvedő pácienseknek, 
akiket nem utalnak be kórházba – 
magyarázta hétfő este, a kormányülés 

végén Cseke Attila ügyvivő egészség-
ügyi miniszter. Tájékoztatása szerint 
a Favipiravirt egyelőre csak ideiglene-
sen engedélyeztették Romániában, így 
nem szerepel az ártámogatott gyógy-
szerek listáján, és nem forgalmazható 
a patikákban. A kórháznál jelentkező 
Covid-beteget megvizsgáló orvosnak 
két lehetősége van: vagy úgy dönt, 
hogy a betegnek súlyos állapota miatt 

bent kell maradnia a kórházban, vagy 
pedig hazaküldi a nem súlyos állapot-
ban levő a pácienst, és otthoni kezelés-
re írja fel neki a Favipiravirt, amely az 
enyhébb lefolyású betegség esetében 
alkalmazható. A gyógyszer kiszállít-
ható a kórház gyógyszertárából. Ezzel 
enyhíthető az egészségügyi rendszerre 
nehezedő nyomás, mondta még Cseke 
Attila – közölte az Agerpres.

Jóváhagyták a Favipiravir felírását az enyhébb Covid-fertőzöttek számára
» Cseke Attila 
ügyvivő egész-
ségügyi miniszter 
tájékoztatása 
szerint a Favipi-
ravirt egyelőre 
csak ideiglenesen 
engedélyeztették 
Romániában.




