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• Maros megyében 
a 186 oktatási intéz-
ményből 36-ban nincs 
meg a hétfői tantermi 
iskolakezdés feltétele, 
vagyis az, hogy az al-
kalmazottak legalább 
60 százaléka legyen 
beoltott.

SI MON V I R ÁG

A megyei tanfelügyelőség pén-
teken tette közzé azt a jegyzé-
ket, melynek alapján hétfőn 

kezdődik az oktatás azokban a tanin-
tézményekben, ahol elegendő számú 
alkalmazott oltatta be magát a koro-
navírus elleni védőoltással.

Ahol igen

Maros megyében négy olyan oktatá-
si intézmény van – három óvoda és 
egy általános iskola –, ahol minden 
alkalmazott be van oltva. Vissza-
térnek az iskolapadokba a népszerű 
gimnáziumok diákjai is, a Bolyai Far-
kas Gimnáziumban az alkalmazottak 
72,82 százaléka, a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Gimnáziumban a pedagó-

gusok, adminisztráción dolgozók, 
kisegítő személyzet közül csupán né-
gyen nincsenek beoltva, a beoltottak 
aránya 91,30 százalék. A vidéki tele-
püléseken is sok diák visszatérhet az 
iskolapadokba. Erdőszentgyörgyön 
a Szent György Technológiai Líceum 
alkalmazottainak 74,23 százaléka be 
van oltva, így személyes jelenléttel 
kezdődik az iskola. Szászrégenben 
is egy napközi kivételével minden 

óvodában, általános iskolában és 
gimnáziumban jelenléti oktatás lesz 
hétfőtől.

Ahol nem

Marosvásárhelyen a George Coșbuc, 
Nicolae Bălceșcu, Serafi m Duicu ál-
talános iskolák, az Omega magán-
iskola, a Med Farm Speranța poszt-
liceális oktatási intézmény, illetve a 

Stefánia óvoda nem nyitja meg ka-
puit hétfőn. A népszerű Stefánia 
óvoda az egyetlen a városban, amely 
nem tudja fogadni a kicsiket, itt az 
alkalmazottak csupán 48 százaléka 
kapta meg a vakcinát. 

Sóváradon az oktatási intézmény 
alkalmazottainak mindössze 19 szá-
zaléka oltotta be magát, Nyárádma-
gyaroson 26 százalékuk, így előrelát-
hatóan az ottani óvodások, iskolások 

egyelőre nem tudnak visszatérni a 
termekbe. De nincs túl jó hírünk a 
szovátai diákok és szülők számára 
sem, hiszen Szovátán a Domokos 
Kázmér Iskolaközpontban a beoltott 
alkalmazottak aránya 34,56 száza-
lék, az S. Illyés Lajos Általános Isko-
lában 39,34 százalék, így egyelőre 
mindkét helyen online oktatás lesz.

A Nyárádszeredai Polgármesteri 
Hivatal pénteken kampányt indított 
Facebook-oldalán, biztatva a peda-
gógusokat, iskolai alkalmazottakat, 
hogy szombaton oltassák be magu-
kat. A városháza közleményben ki-
emeli, hogy Nyárádszeredában gyer-
mekcentrikus oktatást szeretnének, 
és ehhez kérik a tanügyi alkalma-
zottak felelősségteljes hozzáállását. 
Közlik: a Bocskai István Elméleti Lí-
ceumban 54,76%-os, a Deák Farkas 
Általános Iskolában 43,9%-os az át-
oltottság. A líceumban 3 oltás, míg a 
Deák Farkas Általános Iskola alkal-
mazottai közül 16 személy oltása hi-
ányzott ahhoz, hogy a diákok mától 
jelenléttel folytathassák az oktatást. 
A városvezetés felhívása egyelőre 
nem volt sikeres, mert szombaton 
a nyárádszeredai oltóközpontban 
mindössze 5 személy igényelte a 
vakcinát, ráadásul egyikük sem volt 
oktatási alkalmazott.

Kényszervakáció után
Maros megye: 186 oktatási intézményből 36-ban online kezdenek

Maros megyében négy olyan oktatási intézmény 

van, ahol minden alkalmazott be van oltva
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Maros megye

A tárcavezető a B1 televíziónak 
elmondta, országszerte ellen-

őrzik majd, hogy a tanintézetek 
betartják-e a járványügyi előíráso-
kat, illetve valós átoltottsági arányt 
közöltek-e. Hiszen pénteken hiva-
talossá vált: azon iskolák, óvodák 
nyithatják meg kapuikat a kéthetes 
kényszervakáció után, ahol a pe-
dagógusok és a kisegítő személyzet 
legalább hatvan százaléka felvette a 
koronavírus elleni védőoltást.

Így hát valóra váltak a már 
csütörtökön kilátásba helyezett 
tervek, amelyekről pénteken mi-
niszteri rendeleteket adtak ki. Az 
ügyvivő oktatási és egészségügyi 
miniszter közös pénteki határozata 
értelmében a jelenléti oktatásra vo-
natkozó döntést minden iskolában 
az igazgatótanács hozza meg, majd 
tájékoztatja erről a megyei tanfel-
ügyelőséget. 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 
figyelembevételével kell meghozni 
a következő hétre vonatkozóan, a 
tanfelügyelőség honlapján közzé-
tett és hetente frissített informáci-
ók alapján.

Cîmpeanu kifejtette: a rendele-
tek egyike a lezáráshoz szükséges 
jegyek számának csökkentését írja 
elő, és lehetővé teszi, hogy egy-egy 
diákot akár a második félévben is le 
lehessen zárni. Egy másik rendelet 
a félévi dolgozatok listáját tartal-
mazza. Eggyel csökken a nyolca-
dikosok és a középiskolások félévi 

dolgozatainak, illetve a tanulmányi 
eredmények félév végi lezárásához 
szükséges jegyek száma. A harma-
dik rendelet a mai iskolakezdésről 
szól. Eszerint a jelenléti oktatás 
feltétele a tanintézetek személyze-
tének – a pedagógusok és a kisegí-
tő személyzet – átoltottsági szintje, 
amelynek legalább 60 százalékos-
nak kell lennie. Az iskolák, óvodák 
online kezdhetik a tevékenységeket 
még akkor is, ha a személyzet átol-
tottsága meghaladja a minimálisan 
elvárt szintet, viszont egyéb okok 
miatt mégsem tudják vállalni a sze-
mélyes találkozást.

A tárcavezető jelezte: a betegsé-
gen átesést nem veszik fi gyelembe, 

csak az oltásfelvételt. Bár felmerült 
ennek lehetősége is, végül elvetet-
ték az ötletet, ugyanis Cîmpeanu 
szerint akkor a 60 százaléknál na-
gyobb küszöböt kellett volna meg-
szabni, így inkább kisebb 
átoltottsági határérték-
kel „kompenzálnak”. A 
pénteki sajtótájékoztatón 
megkérdezték az ügyvivő 
minisztertől, nem tartja-e 
diszkriminációnak, hogy a 
diákok a tanárok oltakozási kedvé-
től függnek. Cîmpeanu erre azt vá-
laszolta, hogy az intézkedés azokat 
a „kollégákat” is felelősségteljes 
magatartásra sarkallja, akik eddig 
nem vették fel az oltást.

Az ország kétharmadában 60% fölötti az iskolai alkalmazottak átoltottsága
• A romániai iskolák és óvodák 68 százalékában kez-
dődik jelenléti oktatással ma a tanítás, máshol online 
tanrendet alkalmaznak – jelentette be szombaton Sorin 
Cîmpeanu ügyvivő oktatási miniszter.




