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AZ ORSZÁG KÉTHARMADÁBAN HATVAN SZÁZALÉK FÖLÖTTI AZ ISKOLAI ALKALMAZOTTAK ÁTOLTOTTSÁGA, SOKAKAT ZAVAR A FELTÉTEL

A tanszemélyzeten múlik a jelenléti oktatás

RMPSZ: hátrányosan megkülönböztető az átoltottsági feltétel

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak és hátrányosan megkü-
lönböztető jellegűnek ítéli meg azt, hogy az iskolai oktatás újrakezdésének egyedüli 
feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági arányát határozták meg. „Annak ellenére, 
hogy szövetségünk a járvány legyőzésének egyedüli hatékony eszközének a védőoltás 
felvételét tartja, aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető jellegűnek ítéljük meg 
azt, hogy az iskolai oktatás újrakezdésének egyedüli feltételeként az iskolai személyzet 
beoltottsági arányát határozták meg. Nem tartjuk a közös teherviselés elvének szellemé-
hez méltónak azt, hogy a pedagógusok csoportja az egyedüli szakmai-társadalmi kategó-
ria, amely esetében alkalmaznak jogi eszközöket az oltakozási kedv növelése érdekében. 
Úgy gondoljuk, hogy ezzel a döntéssel elsősorban nem a beoltottsági arány növekedését 
váltják ki, hanem tovább mélyítik azt a szakadékot, amely a pedagógusok társadalmi meg-
becsülése terén keletkezett a világjárvány beköszöntétől kezdődően” – olvasható az RMPSZ 
tegnapi állásfoglalásában. Eszerint az intézkedés továbbra is a hátrányos közösségekben 
működő, főként vidéki iskolákra, illetve a napköziotthonok működésére gyakorol rendkívüli 
mértékben kedvezőtlen hatást, ahol az online oktatás megszervezésének feltételei nem 
biztosítottak, vagy ez az oktatási forma nem alkalmazható hatékonyan. Jelzik: számos olyan 
helyzet alakult így ki, hogy az alacsony fertőzöttségi arányú (2 ezrelék alatti) településeken 
a tanintézményi beoltottsági arány miatt kell online oktatást elrendelni, olyan körülmé-
nyek között, hogy nem adottak az online oktatás megfelelő anyagi vagy infrastrukturális 
feltételei. Egyébként hétvégén a Tanulók Országos Tanácsa és a tanügyi szakszervezetek is 
tiltakozásukat fejezték ki az átoltottsági feltétel (kizárólagos) bevezetése ellen.

Kikényszerített példamutatás. Döntővé vált az átoltottsági arány a tanintézetekben

A romániai iskolák és óvodák több 
mint kétharmadában jelenléti 
oktatással folytatódik ma a tanítás 
a kéthetes kényszervakáció után. 
Azonban sokaknak nem tetszik az új 
feltétel, miszerint a személyzet leg-
alább hatvan százalékának beoltva 
kell lennie koronavírus ellen.

» PÁVA ADORJÁN

A romániai iskolák és óvodák 68 szá-
zalékában kezdődik jelenléti okta-
tással ma a tanítás, máshol online 

tanrendet alkalmaznak – jelentette be 
tegnap Sorin Cîmpeanu ügyvivő oktatási 
miniszter. Összesen 4847 iskoláról és óvodá-
ról van szó, melyekben több mint kétmillió 
gyermek tanul. A tárcavezető a B1 televízió-
nak elmondta, országszerte ellenőrzik majd, 
hogy a tanintézetek betartják-e a járvány-
ügyi előírásokat, illetve valós átoltottsági 
arányt közöltek-e. Hiszen pénteken hivata-
lossá vált: azok az iskolák, óvodák nyithat-
ják meg kapuikat a kéthetes kényszervaká-
ció után, ahol a pedagógusok és a kisegítő 
személyzet legalább hatvan százaléka fel-
vette a koronavírus elleni védőoltást.

Így hát valóra váltak a már csütörtökön 
kilátásba helyezett tervek, amelyekről 
pénteken miniszteri rendeleteket adtak ki. 
Az ügyvivő oktatási és egészségügyi mi-
niszter közös, pénteki határozata értelmé-
ben a jelenléti oktatásra vonatkozó dön-
tést minden iskolában az igazgatótanács 
hozza meg, majd tájékoztatja erről a me-
gyei tanfelügyelőséget. Az igazgatótanács 
abban az esetben rendelheti el a jelenléti 
oktatásra való áttérést, ha az iskola teljes 
személyzetének legalább 60 százaléka 
be van oltva. A döntést mindig a pénteki 
adatok fi gyelembevételével kell meghozni 
a következő hétre vonatkozóan, a tanfel-
ügyelőség honlapján közzétett és hetente 
frissített információk alapján.

Cîmpeanu kifejtette: a rendeletek 
egyike a lezáráshoz szükséges jegyek 
számának csökkentését írja elő, és le-
hetővé teszi, hogy egy-egy diákot akár 
a második félévben is le lehessen zárni. 
Egy másik rendelet a félévi dolgozatok 
listáját tartalmazza. Eggyel csökken a 
nyolcadikosok és a középiskolások fél-
évi dolgozatainak, illetve a tanulmányi 
eredmények félév végi lezárásához szük-
séges jegyek száma. A harmadik rende-
let a mai iskolakezdésről szól. Eszerint a 
jelenléti oktatás feltétele a tanintézetek 
személyzetének – a pedagógusok és a 
kisegítő személyzet – átoltottsági szintje, 
amelynek legalább 60 százalékosnak kell 
lennie. Az iskolák, óvodák online kezd-

hetik a tevékenységeket még akkor is, ha 
a személyzet átoltottsága meghaladja a 
minimálisan elvárt szintet, viszont egyéb 
okok miatt mégsem tudják vállalni a sze-
mélyes találkozást.

A korábbi fertőzöttség nem számít
A tárcavezető jelezte: a betegségen át-
esést nem veszik fi gyelembe, csak az 
oltásfelvételt. Bár felmerült ennek a le-
hetősége is, végül elvetették az ötletet, 
ugyanis Cîmpeanu szerint akkor a 60 
százaléknál nagyobb küszöböt kellett 
volna megszabni, így inkább kisebb átol-
tottsági határértékkel „kompenzálnak”. 
A pénteki sajtótájékoztatón megkérdez-
ték az ügyvivő minisztertől, nem tartja-e 
diszkriminációnak, hogy a diákok a ta-
nárok oltakozási kedvétől függnek. Cîm-
peanu erre azt válaszolta, az intézkedés 
azokat a „kollégákat” is felelősségteljes 
magatartásra sarkallja, akik eddig nem 
vették fel az oltást. „Biztos vagyok ben-
ne, hogy veszik a fáradságot, és még 
egyszer átgondolják a döntést diákjaik 
érdekében” – fogalmazott a tárcavezető. 
Ugyanakkor jelezte: az abszolút értékeket 
tekintve az átoltottság a tanügyben a leg-
magasabb minden ágazatot összevetve. 
Elismerően szólt arról is, hogy immár 355 
ezer tanuló felvette legalább az oltás első 
adagját, ami „példamutató számunkra”. 
Nem azért, mert ez a szám a jogosultak 
30 százalékát fedi, hanem az előrelépés 
lendülete a legfontosabb – vélekedett.

Azt is megkérdezték Cîmpeanutól, felme-
rült-e, hogy ismét bezárják az iskolákat ott, 
ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a hat 
ezreléket. Erre az volt a válasz, hogy erről 
is beszéltek, „minden felvetésre odafi gyel-
nek”. Kiemelte: az átoltottsági feltétel vala-
mennyi állami és magán oktatási iskolára 
érvényes, kivéve a speciális iskolákat, de 
„ott is erőfeszítéseket teszünk, hogy meg-
értsék az oltás fontosságát”. Cîmpeanu el-

mondta, ha egy diák igazoltan megfertőző-
dik koronavírussal, felfüggesztik a jelenléti 
oktatást az egész osztály számára. Ha egy 
iskola osztályainak több mint felében fel-
függesztették a jelenléti oktatást, a teljes 
tanintézet online oktatásra tér át.

Példamutatásra kényszerítve
„A szülők felelnek a diákok iskolalátoga-
tási és hazatérési útvonaláért, akárcsak 
valamennyi más, a tanintézeten kívüli 
tevékenységért. Ami viszont az iskolában 
történik, azért a tanárokat illeti felelős-
ség. A biztonságos környezet biztosítása 
érdekében beoltott tanárokra van szüksé-
günk. A pedagógusok a leginkább immu-
nizált alkalmazotti kategória” – jelentette 
ki a rendeletek kiadása után egy nappal, 
szombaton Cîmpeanu. Hozzátette: az is-
kolák kifüggesztették intézményük átol-

tottsági arányát, amit sem a kórházak, 
sem a bíróságok, egyetlen más állami in-
tézmény sem tett meg. „Példát mutatnak 
a tanárok. Az óvodák és iskolák 68 szá-
zalékában jelenléttel kezdődik hétfőn az 
oktatás” – közölte az ügyvivő tárcaveze-
tő, aki kiemelt néhány éllovas megyét is: 
Dolj 88, Vâlcea și Dâmbovița 85, Kolozs 
és Konstanca megye pedig 83 százalékon 
áll a tanintézetek személyzetének átol-
tottsága terén. A miniszter egy nappal 
korábban, pénteken még 54 százalékos 
országos átoltottsági rátáról beszélt az 
egy héttel korábbi adatok alapján, tehát 
egy hét alatt jelentősen nőhetett az isko-
lai személyzet általános átoltottsága.

„Kullogó” székelyek
Ugyanakkor zavart okozhat, hogy nem tud-
ni, mikori összesítés alapján közölték az 
adatokat pénteken a hatóságok. Valószínű-
leg ezzel magyarázható az is, hogy miköz-
ben Cîmpeanu Kolozs megye esetében 83 
százalékról beszélt szombaton, a megyei 
tanfelügyelőség honlapján pénteken kö-
zölt adatok csupán az iskolai személyzet 
71 százalékos megyei átoltottságáról tanús-
kodnak. Megtörténhet az is, hogy a minisz-
ter csak a tanárokra gondolt. Ugyanakkor 
sok tanfelügyelőség nem közölt megyei 
átlagot, csupán a tanintézetek átoltottsági 
arányát jelezték egyenként. A székelyföldi 
megyék közben e tekintetben is a sereghaj-
tók között találhatók. A Kovászna megyei 
tanfelügyelőség listája alapján a 84 tanin-
tézetből csupán 15, azaz az intézmények 
17,8 százaléka áll „vonal” felett. Hargita 
55,78, Maros 66,58 százalékot mutat fel az 
átoltottsági összesítésben.
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