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Iskolákban is tombol a járvány
Rohamosan nő a koronavírus-fertőzések száma az oktatási intézményekben
• Hargita megyében

megbetegedések száma a tanügyben. Míg október 7-én 52 osztály
tanult online tanrendben, a tanfelügyelőség hétfői adatai alapján már
71 osztályban zajlik online oktatás
a koronavírus-fertőzések miatt, ami
összesen 1637 tanulót érint. A hétfői
adatok alapján eddig összesen 79 ta-

nulónak és 68 tanügyi személynek
– tanár és nem didaktikai személy
együttesen – van pozitív koronavírustesztje a megyében. 99 tanuló
más egészségügyi okok miatt kérte
az online tanulás lehetőségét, illetve tíz tanár is online tanítja diákjait szintén egészségügyi okok miatt
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íg október elsején 139 online
tanrendben lévő osztály volt
Maros megyében, addig hétfőn már 270 osztály tanult online tanrendben 90 tanintézetből. Az elmúlt
közel három hétben a koronavírusban
megbetegedett tanulók száma több
mint kétszeresére nőtt: míg október
elsején 143 diáknak volt pozitív koronavírustesztje, a hétfői adatok szerint
már 310 diák szervezetében mutatták
ki a koronavírust. A fertőzött iskolai
személyzet – tanárok és nem didakti-
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– derül ki a tanfelügyelőség hétfői
összesítéséből.

Áttérhetnek online tanrendre
Iskolaszintű online tanrendre is térhetnek a tanintézetek, ennek az a
feltétele, hogy az osztályoknak legalább ötven százaléka már online
oktatásban vegyen részt koronavírus-fertőzés miatt. A másik eset
az, amikor egy iskolában a
pedagógusok, a diákok, a
személyzet nagyobb számú
megbetegedése miatt a közegészségügyi igazgatóság
azt javasolja, hogy térjenek
át online oktatásra, mert
az biztonságosabb. A harmadik eset szerint bármely,
járvánnyal összefüggő okból kifolyólag – például nem tudja biztosítani
az egészségügyi biztonságot, vagy a
szülők nyomására – az iskola vezetőtanácsa kérheti a tanfelügyelőségtől,
hogy a tanintézet meghatározott időre áttérhessen online tanrendre. Az
oktatási minisztérium adatai szerint
eddig országszerte 347 iskola kérte az
online tanrendre való áttérést a megbetegedések száma vagy a hiányos
infrastruktúra miatt.

online oktatás

is nő az iskolai megbetegedések száma, de
lassabb ütemben, mint
Maros megyében, ahol
az elmúlt közel három
hétben megduplázódott a koronavírusos
diákok és iskolai személyzet száma.

kai személyzet együtt – száma is szinte duplájára nőtt, hiszen október elsején 92 személynek, hétfőn már 163-nak
volt pozitív koronavírustesztje – közölte az adatokat Irimie-Matei Camelia, a
tanfelügyelőség sajtófelelőse.
Hargita megyében lassabb ütemben ugyan, de szintén növekszik a

Hargita megyében 71 osztályban folyik
online oktatás a koronavírus-fertőzések
miatt, Maros megyében 270-ben
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Ingyenes ügyintézés

Hétköznap is korlátozzák a kijárást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Gyimesbükk községbe. Az érdeklődők október
19-én, 22-én és 26-án 15 és 17 óra között a gyimesbükki plébánián adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes. Az Eurotrans és az RMDSZ Csíki Területi
Szervezetének munkatársai segítenek a honosítási kérelem benyújtásában, házasság, gyermekszületés, haláleset vagy válás anyakönyveztetésében, illetve tájékoztatnak a személyazonosító igazolvány igényléséről
és az anyasági, valamint életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben. 2018. január 1-jétől ugyanis a Magyarország területén kívül született
és ott élő, magyar állampolgár gyermek után is igényelhető az anyasági
támogatás és a babakötvény. Az anyasági támogatás egy egyszeri szociális juttatás (jelenlegi összege 64 125 forint, ikergyermekek esetében
gyermekenként 85 500 forint), amelyet az édesanya igényelhet a magyar
állampolgárságú gyermek születését követő hat hónapon belül. Igényelhetővé vált továbbá a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár gyermekek számára a fiatalok életkezdési támogatása, vagyis az ún.
babakötvény is. Ennek lényege, hogy a magyar állam egy letéti számlát
nyit a gyermek számára, amelyre elhelyez egy 42 500 forint összegű egyszeri támogatást, amely a gyermek 18 éves koráig évente kamatozik, és
ezt követően használható fel a fiatal felnőtt önálló életkezdéséhez. Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda,
Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában hétköznapokon 9 és 16 óra között, illetve 0371-347827-es telefonszámon lehet.

któber 19-étől, azaz mától Marosvásárhelyen korlátozzák a
kijárást este nyolc és hajnali öt óra
között, mivel a fertőzöttségi mutató
elérte a 8,46 ezreléket. A Maros Megyei Prefektusi Hivatal hétfői közleménye szerint keddtől csak azok
lehetnek kint 20 óra után az
utcákon, akik be vannak
oltva koronavírus ellen
vagy munkába mennek,
onnan jönnek, sürgősségi
egészségügyi problémájuk
van. Utóbbiaknak nyilatkozatot kell kitölteniük, és
csak úgy tartózkodhatnak
a köztereken, utakon. A maszkviselési kötelezettség továbbra is
érvényben van, valamint az a szigorítás is, hogy a vendéglátó egységekbe,
sportrendezvényekre,
szabadidőközpontokba csak beoltottak léphetnek be, és beltérben a
helyek 50 százaléka foglalható el.

korlátozások
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Maros megyében a prefektúra által közölt adatok szerint múlt héten,
hét nap alatt 1916 új koronavírusos
beteget azonosítottak és 37 személy
veszítette életét a fertőzés következtében. Míg múlt hétfőn Marosvásár-

helyen a fertőzöttségi mutató 6,03
ezreléken volt, egy hétre rá elérte a
8,46 ezreléket.
Maros megyében kilenc település haladta meg a 7,5 ezrelékes
fertőzöttséget és került sötétvörös besorolásba. Marosvásárhely
mellett szigorítások lépnek életbe
Mezőmadarason, Jedden, Mezőgerebenesen,
Marosszentkirályon,
Küküllőszéplakon, Rücsön, Királyfalván és Marosszentgyörgyön.
Megyei szinten Mezőmadarason a
legmagasabb a fertőzöttségi ráta,
11,29 ezrelék, ez 18 fertőzöttet jelent
az elmúlt két hétben.
Simon Virág
Marosvásárhelyen a köztereken
továbbra is kötelező a maszkviselés
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