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Csak elméletben hangzik jól 
az a miniszteri rendelet, mely 
lehetőséget ad a távoktatásra 
kényszerült diákoknak, hogy 
visszatérhessenek az iskolapa-
dokba a nyolcadik napon 
elvégzett koronavírusteszt ne-
gatív eredménye birtokában. 
Az intézkedés buktatóit Kiss 
Imre Kovászna megyei főtanfe-
lügyelő ismertette lapunknak. 
Szintén probléma, hogy immár 
nem teszik lehetővé a tanárok 
ingyenes tesztelését.

» BÍRÓ BLANKA

J ól hangzik, hogy a koronaví-
rus-fertőzés miatt távoktatásra 
kényszerült diákok a nyolcadik 

nap után, negatív teszteredmény-
nyel visszatérhetnek az iskolába, 
ám a gyakorlati megvalósításnak 
számtalan akadálya van. További 
zavart okoz, hogy az oktatási és 
az egészségügyi minisztérium leg-
újabb közös rendelete értelmében 
a pedagógusokat, a tanintézetek 
alkalmazottait nem tesztelik in-

gyen az iskolákban. „A rendel-
kezéseket, a szabályozásokat fo-
lyamatosan módosítják, holott az 
lenne a cél, hogy minél többet tesz-
teljünk, előzzük meg a gócpontok 
kialakulását a tanintézetekben” 
– panaszolta lapunknak Kiss Imre 
Kovászna megyei főtanfelügyelő.

Felidézte, a tanév elején a két 
minisztérium által kiadott közös 
rendelet még mindenki számára 
lehetővé tette az ingyenes tesz-
telést. Ebben szerepel, hogy ha 
egy osztályban megfertőződik 
egy diák, a többiek 7 napig online 
módszerrel tanulnak (kivéve, ha 
oltottak), majd visszatérhetnek az 
iskolapadokba, ha a 8. napon el-
végzett teszteredményük negatív. 

SZINTE KIVITELEZHETETLEN A RENDELET, MISZERINT A DIÁKOK NEGATÍV MINTAADÁS UTÁN VISSZATÉRHETNEK A TANINTÉZETEKBE

Befuccsolhat az iskolai teszt a nyolcadik napon

Lesz kit bevetni? A megyei egészségügyi igazgatóságok mobil csapatot szervezhetnek a mintavételre az oktatási intézményekben

» A rendelkezé-
seket folyamato-
san módosítják, 
holott az lenne a 
cél, minél töb-
bet teszteljünk, 
előzzük meg a 
gócpontok kiala-
kulását a taninté-
zetekben – szö-
gezte le Kiss Imre 
Kovászna megyei 
főtanfelügyelő.

» „Jól hangzik, 
hogy már nyolca-
dik naptól vissza 
lehet menni az 
iskolába, ám ez 
a gyakorlatban 
szinte kivitelez-
hetetlen. Első-
sorban ott bukik 
meg, ha a szülők 
nem egyeznek 
bele a gyerekük 
tesztelésébe, 
éspedig ezen 
a téren nagyon 
visszafogott 
a támogatott-
ság” – mondta a 
főtanfelügyelő.

A második rendelet arról szól, hogy 
eltörölték a 6 ezrelékes küszöböt, 
abban már nem tesznek említést a 
mintavételről. Aztán már felboly-
dulást okozott szerdán az egészség-
ügyi minisztérium egyik tisztségvi-
selőjének átirata, amely szerint az 
iskolákban kizárólag a fertőzéses 
tünetet produkáló diákokon vé-
geznek tesztet. Szerdán az egész 
országban az oktatási intézmények 
várakozó álláspontra helyezked-
tek, senki nem értette, mi a teendő; 
este későn megérkezett a miniszteri 
pontosítás, az újabb közös rendelet, 
amely meg fog jelenni a Hivatalos 
Közlönyben – részletezte Kiss Imre.

Az újabb rendelet részleteiről So-
rin Cîmpeanu oktatási miniszter 
számolt be szerda este. A tárcaveze-
tő azt mondta, az online oktatásra 
kényszerült diákokat a nyolcadik 
nap után az iskolai rendelőben tesz-
telik, ha van ilyen, ha pedig nincs, 
a megyei közegészségügyi igazga-
tóság mobil csapatot szervez a min-
tavételre, vagy el lehet végezni a 
tesztet bármilyen más helyen, és be 
kell mutatni az iskolában a negatív 
eredményt. Az oktatási miniszter 
egyúttal törvénytelennek nevezte az 
egészségügyi minisztérium tisztség-
viselőjének értesítőjét. „Sajnálatos, 
hogy egy funkcionárius által aláírt 
jegyzék révén módosítást eszközöl-
tek egy miniszteri rendeletben, ami 

illegális. Ezt most tisztáztuk, és a 
Hivatalos Közlönyben megjelenik a 
helyes változat” – szögezte le a tár-
cavezető.

A tanárokat nem tesztelhetik
ingyen az iskolákban
A legújabb változat nem teszi lehe-
tővé a pedagógusok, a tanintézetek 
munkatársainak ingyenes teszte-
lését az iskolai rendelőkben. Kiss 
Imre rámutatott, ezt eddig sikeresen 
alkalmazták, például a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban 
több fertőzött pedagógust kiszűrtek 
ilyen módon. Most viszont a peda-
gógus kénytelen lesz saját pénzéből 

megvásárolni a gyorstesztet, ha tud-
ni akarja, hányadán áll. Teszt lenne, 
hiszen a vidéki iskolák, ahol telepü-
lésszinten kevés a fertőzött, nem is 
kérnek. A diákok nyolc nap utáni 
tesztelése sem zökkenőmentes, 
mert ezt a szülőknek kell kérniük, 
és nagyon sokan nem teszik meg – 
inkább vállalják, hogy a gyerek 14 
napig marad otthon, távoktatásban.

További fejtörést okoz, hogy ha 
egy osztályban csak néhány gyerek 
tesztelését engedik a szülők, miként 
szervezik meg az oktatást. „A hibrid 
változatot senki nem tartja megfe-
lelőnek, de ha egy osztályból hat 
gyereket tesztelnek, a többit nem, mi 
lesz a megoldás?” – tette fel a kérdést 
Kiss Imre. Tovább bonyolítja a hely-

zetet, hogy ahol nincs iskolarendelő, 
a közegészségügyi igazgatóságnak 
kellene mobil csapatot kiküldenie a 
tesztelésre, ám a negyedik hullám-
ban még arra is alig van kapacitá-
suk, hogy a lakosság körében a tüne-
teseket teszteljék. „Jól hangzik, hogy 
már nyolcadik naptól vissza lehet 
menni az iskolába, ám ez a gyakor-
latban szinte kivitelezhetetlen. El-
sősorban ott bukik meg, ha a szülők 
nem egyeznek bele a gyerekük tesz-
telésébe, éspedig ezen a téren na-
gyon visszafogott a támogatottság” 
– mondta a főtanfelügyelő. Felhívta 
a fi gyelmet, hogy azoknak a diákok-
nak a tesztelése, akiknél jelentkez-
nek a tünetek, más szabályozás alá 
esik: akkor elkülönítik a gyereket, 
értesítik a szülőket, és tesztelnek.

Csak a klasszikus gyorsteszt 
vagy a PCR elfogadott
Az egészségügyi és az oktatási rend-
szerben is az lenne a kívánatos, ha 
minden alkalmazott be lenne oltva, 
mert ez szavatolná, hogy az élet visz-
szatérhessen a normális kerékvágás-
ba – szögezte le eközben Vass Le-
vente. Az egészségügyi minisztérium 
államtitkára megkeresésünkre kifej-
tette, mivel ez nem történt meg, tesz-
telésre szorulnak, hogy megelőzzék 
a fertőzési gócpontok kialakulását. 
A tesztelés, a fertőzöttek kiszűrése 
az egyénnek és a közösségnek is fon-
tos, ezért a felelősség, az anyagi ter-
hek mindkettőt érintik. „Igazuk van 
azoknak is, akik az ingyenes teszte-
lést szorgalmazzák, de azoknak is, 
akik szerint a tesztelésre fordított 
pénzösszeget optimalizálni lehet” – 
mondta az államtitkár. Véleménye 
szerint a köztes utat kell megtalálni: 
bizonyos esetekben biztosítani az 
ingyenes hozzáférést, de lehetővé 
kéne tenni a teszt saját zsebből tör-
ténő fi nanszírozását is. „Az oktatási 
minisztérium sajnálatos módon nem 
vállalta a tesztelésekkel kapcsolatos 
felelősséget, az egészségügyi mi-
nisztériumra hárít, így a nyolcadik 
nap után teszteléssel vagy negatív 
teszteredmény felmutatásával visz-
sza lehet térni az iskolába, ám eh-
hez a klasszikus gyorstesztek vagy a 
PCR-tesztek eredményére van szük-
ség” – részletezte a szakpolitikus.

Ugyanakkor az egészségügyi mi-
nisztérium elfogadta az oktatási 
szaktárca javaslatát, hogy nyál-
minta alapú tesztekkel szűrjenek, 
ám hogy ez eredményes legyen, 
nagyszámú, sorozatos tesztet kell 
folyamatosan végezni, ehhez pedig 
a tanügyminisztériumnak kell biz-
tosítania a humánerőforrást. Vass 
Levente ugyanakkor dicséretesnek 
tartja azokat az iskolai kezdemé-
nyezéseket, ahol minisztériumi, 
önkormányzati, saját forrásból vagy 
adományokból már eddig is nagy 
számú tesztet végeztek, kiszűrve 
a fertőzötteket, ezzel segítve a jár-
vány megfékezését. „Járványügyi 
szempontból az is rendben van, ha 
a szülők nem egyeznek bele a tesz-
telésbe, vállalják, hogy a gyerek 14 
napig otthon marad, mert ennyi idő 
alatt a fertőzöttek is meggyógyul-
nak” – szögezte le az államtitkár.
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Jelentős mértékben nőnek az ösztöndíjak a második félévben

A közoktatásban nyújtott ösztöndíjak minimális szintjét megszabó határozatot fogadott el szerda 
esti ülésén a kormány. Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a kabinet ülése után elmondta, a hatá-
rozat értelmében a teljesítmény-ösztöndíj minimális összege a jelenlegi 100 lejről 500 lejre nő, az 
érdemösztöndíjé pedig 100 lejről 200 lejre emelkedik. Az új szabályozás szerint ugyanakkor ezeket 
a 9,50-nél nagyobb félévi átlagot elért tanulók kaphatják meg. Eddig a 8,50-es átlag volt az alsó 
határ. „Az online tanítás, illetve a félévi dolgozatok elmaradása miatt az eredmények nagymérték-
ben torzultak, így a 2020–2021-es tanévre a romániai diákok 50%-a érdemi ösztöndíjra lett volna 
jogosult” – magyarázta az Agerpres szerint Cîmpeanu. A tanulmányi ösztöndíjak összege a jelenle-
gi 100 lejről 150 lejre nő, a szociális ösztöndíj pedig megduplázódik, elérve a 200 lejt. A miniszter 
szerint a 2020–2021-es tanévben 553 000 tanulónak volt 8,50-nél magasabb tanulmányi átlaga, 
347 000 diáknak az általánosa pedig meghaladta a 9,50-et. Az új összegek a 2021–2022-es tanév 
január 10-én kezdődő második félévétől érvényesek – mondta még Sorin Cîmpeanu.




