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H AJ N A L C S I L L A

A csíkszeredai Xántus János 
Általános Iskolában hétfőn 
55,56 százalék volt a személy-

zet beoltottsági aránya a tanfelügye-
lőség által közölt táblázat szerint. 
Székely Adél, a tanintézet igazgatója 
úgy véli, hamarosan elérik a hatvan 
százalékot, hiszen a pedagógusok 
közül még többen beoltatták magu-
kat azóta, ugyanakkor még két be-
oltott személy kellene ahhoz, hogy 
meglegyen a hatvan százalék. A ki-
segítő személyzet esetében azonban 

nagyon alacsony az oltottság – tette 
hozzá. Az iskolának van nyolc alegy-
sége, de a taplocai iskola már kezd-
hetett volna, mert ott 95 százalékos 
a beoltottság – fogalmazott az igaz-
gató. „Nagy a nyomás rajtunk a szü-
lők részéről, akiket teljes mértékben 
megértünk, hiszen iskolába kellene 
járniuk a gyerekeknek. Holott lénye-
ges szempont az is, hogy Csíkszereda 
szintjén sem érte el a hatvan száza-
lékot az átoltottság. Szomorú, hogy 
a törvények nincsenek lefedve, nem 
világosak, hogy a gyermek iskolába 
járhasson. Az alkalmazott ugyanak-
kor be is perelhet, hogy az igazgató 
nyomást gyakorol rá, az emberi jogo-
kat is sérthetik ezzel, de ugyanakkor 
a gyerekeket is előtérbe kell helyez-
zük, mert ők az elsők számunkra. 

Főleg hogy szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő gyerekek is vannak, 
így nagyon nehezen megy az online 
oktatás náluk” – világított rá a patt-
helyzetre Székely Adél.

A sajátos nevelési igényű 
gyerekek mehetnek

A speciális igényű gyerekek oktatá-
sát nem befolyásolja a személyzet 
átoltottsági aránya, ők személyes je-
lenléttel tanulhatnak ezután is a sze-
mélyzet beoltottságától függetlenül. 
A csíkszeredai Szent Anna Speciális 
Szakiskola személyzetének beoltott-
sági aránya a hétfőn közölt tanfel-
ügyelőségi adatok szerint mindösz-
sze 28,57 százalék volt, ám a táblázat 
kitöltése után nőtt ez az arány – tud-
tuk meg Kristó Kingától, a speciális 
igényű gyerekeket foglalkoztató 
tanintézet igazgatójától. Elmondása 
szerint jelenleg a személyzet 40,63 
százaléka van beoltva. „Muszáj lesz 
többen is beoltassák magukat, már 
jelezték kollégák, hogy a héten fog-
ják beoltatni magukat, két-három 
alkalmazottra van még szükség a 
hatvan százalékig” – tájékoztatott 
az iskolai személyzet átoltottságá-
nak helyzetéről Kristó Kinga.

Ötből egy sem volt 
iskolai alkalmazott

A nyárádszeredai Bocskai István El-
méleti Líceumban 54,76 százalékos 
az átoltottság, még három személy 
oltásán múlik a hatvanszázalékos 
küszöb átlépése. A tanintézetben 
dolgozók számára sürgősségi oltás-
kampányt is szervezett Nyárádsze-
reda önkormányzata szombaton. A 
kampány eredményeként összesen 

öt személyt oltottak be szombaton, 
azonban nem volt köztük iskolai al-
kalmazott – adta hírül a város pol-
gármesteri hivatala. Fülöp László, 
a Bocskai István Elméleti Líceum 
igazgatója a Székelyhonnak elmond-
ta, remélik, hogy ki fog gyűlni a hat-
vanszázalékos átoltottság, de semmi 
biztosat nem tudnak. „A kollégák-
nak továbbítottam a kérést, hogy 
növeljük az oltási kedvet, de min-
denkinek fi gyelembe vesszük a sze-

mélyes döntését ezzel kapcsolatban. 
A pedagógusok körében nagyobb az 
átoltottság százalékos arányban” – 
tájékoztatott Fülöp László, aki úgy 
érzi, több irányból nehezedik rájuk 
nyomás, de számítottak is rá, amint 
meghallották a személyzet átoltott-
ságához kötött iskolanyitással kap-
csolatos hírt.

A kisegítő személyzet 
„húzza le”

A Maros Megyei Tanfelügyelőség leg-
utóbbi összesítése alapján a szovátai 
Domokos Kázmér Iskolaközpontban 
a személyzet 34,53 százaléka van 
beoltva, 107 személyből 37-en. Vass 
Ferencz, a tanintézet igazgatója is 
megerősítette ezt az arányt, hozzáté-
ve, hogy múlt pénteken volt ez reális, 
mert közben növekszik a beoltottak 

száma. „Pénteken lesz ismét adatfris-
sítés, egyelőre nem tudjuk, hányan 
jelentkeznek a héten oltásra. Remény-
kedünk abban, hogy péntekig elér-
jük a hatvan százalékot, de ez nem 
biztos” – fűzte hozzá Vass Ferencz. 
Kérdésünkre kifejtette, a szülők részé-
ről nem éreznek különösebben nagy 
nyomást, ami azzal magyarázható, 
hogy Szovátán inkább az a vélemény, 
hogy nem kell kényszeríteni az oltást. 
„Fentről” (a tanügyminisztérium ré-
széről – szerk. megj.) viszont nagyobb 
nyomás nehezedik rájuk – vallotta be. 
„Addig, amíg a minisztérium hatvan 
százalékot kér, amit én nem is tartok 
soknak, ehhez kell alkalmazkodni. 
Van olyan, aki átesett már a betegsé-
gen, sokan érvelnek ezzel, én tettem 
is ilyen javaslatot, hogy ha valaki 
átesett, akkor a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságtól kérjen igazolást 
erről, és számolják bele a hatvan 
százalékba” – fogalmazott a szovátai 
iskola vezetője. Megtörténhet, hogy 
jövő héten még nem kezdhetik el sze-
mélyesen az oktatást az átoltottsági 
arány miatt. „Sokaknak kényelmes 
is az online oktatás, és emiatt is ki-
tartanak amellett, hogy nem oltatják 
be magukat. De fel lehet tenni azt a 
kérdést is, hogy ki legyen egy mun-
kaközösségben az a negyven száza-
lék, aki nem oltatja be magát. A ta-
nárok esetében az ötven százalékot 
meghaladtuk, péntekig valószínű-
leg el is érjük a hatvan százalékot, 
de a kisegítő személyzet vissza fog 
húzni, nehezebb meggyőzni őket” – 
foglalta össze Vass Ferencz a szová-
tai Domokos Kázmér Iskolaközpont 
helyzetét.

Patthelyzetben a vezetőség
Oltások az iskolákban: legtöbbször a kisegítő személyzet „húzza le” az arányt

6 A K T U Á L I S

Sok gyerek kezdett online tanrendben 

hétfőn az iskolai személyzet alacsony 

beoltottsági aránya miatt

▸  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

• A koronavírus elleni első adag oltás felvétele is elegendő ahhoz, hogy a statiszti-
kai mutatón javíthassanak a tanintézetek, a gyerekek pedig mihamarabb visszatér-
hessenek az iskolapadba az olyan intézményekben, ahol hétfőn kénytelenek voltak 
online kezdeni az iskolát, óvodát a személyzet hatvan százalék alatti átoltottsági 
aránya miatt. Sok tanintézetben két-három személy beoltottságán múlik a hatvanszá-
zalékos küszöb, közben pedig egyre nagyobb nyomás nehezedik az intézményveze-
tőkre a szülők vagy a tanügyminisztérium részéről.

Nagy a nyomás rajtunk 

a szülők részéről, akiket 

teljes mértékben meg-

értünk, hiszen iskolába 

kellene járniuk a gyere-

keknek.

Országszerte 68%

Romániában az iskolák és óvo-

dák 68 százalékában kezdődött 

újra a jelenléti oktatás hétfőn, a 

járvány negyedik hulláma miatt 

elrendelt kéthetes kényszer-

vakáció után. Az oktatási és az 

egészségügyi ügyvivő minisz-

terek közös pénteki határozata 

értelmében azok az iskolák, 

óvodák nyithatták meg kapuikat, 

amelyekben a pedagógusok és a 

kisegítő személyzet legalább 60 

százaléka megkapta a koronaví-

rus elleni védőoltást. 




