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MÉGIS BEVEZETHETIK FELTÉTELKÉNT AZ ALACSONY FERTŐZÖTTSÉGI RÁTÁT IS A TANÜGYMINISZTER TEGNAPI JAVASLATA SZERINT

Máris változhat az iskolanyitási játékszabály
Alig telt el az első tanítási nap az új 
járványügyi előírások szerint, Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter – min-
den bizonnyal a nagy tiltakozási 
hullám nyomása alatt – bejelentette, 
javasolni fogja, hogy 3 ezrelék alatti 
fertőzöttségi ráta esetén valamennyi 
tanintézet megnyithasson. Az in-
tézkedés ezen a héten még biztosan 
nem lép életbe.
» PÁVA ADORJÁN

S orin Cîmpeanu oktatási miniszter 
tegnap bejelentette, javasolni fogja, 
hogy – a tanszemélyzet átoltottságá-

tól függetlenül – valamennyi óvoda és isko-
la megnyithasson azokon a településeken, 
ahol a fertőzöttségi ráta nem haladja meg 
a 3 ezreléket. Az ügyvivő tárcavezető bizo-
nyára a tanügyi szövetségek és szakszer-
vezetek heves tiltakozása nyomán kezdett 
újabb „ötletelésbe”, csupán három nappal 
az új szabályok kihirdetése után. Mint is-
meretes, tegnap folytatódott az oktatás a 
kéthetes kényszervakáció után, személyes 
jelenléttel pedig csak azokban az óvodák-
ban, iskolákban taníthatnak, ahol a peda-
gógusok és kisegítők legalább 60 százaléka 
be van oltva koronavírus ellen. Így hétfőn a 
romániai tanintézetek 67,79 százalékában 
megnyíltak az osztálytermek, több mint 2 
millió gyermek tért vissza tanintézetébe. 
A többi intézményben online tanrendet al-
kalmaznak.

A múlt hét végén hozott határozat azon-
ban tiltakozást váltott ki a tanügyi szövet-
ségek, szakszervezetek, diákképviseletek 
körében: egyesek a fertőzésveszély miatt 
aggódtak, egyéb vagy több feltételt szabtak 
volna, mások az intézkedés hátrányosan 
megkülönböztető jellegét emelték ki, illet-
ve nehezményezték, hogy csak a tanerőt 
kényszerítik ilyen eszközökkel oltakozás-
ra, más ágazatok képviselőit nem. Amint a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
is kiemelte vasárnapi tiltakozó állásfogla-
lásában, az intézkedés a hátrányos közös-
ségekben működő, főként vidéki iskolákra, 

illetve a napköziotthonok működésére (ez-
által számos kisgyermekes család életére) 
gyakorol rendkívüli mértékben kedvezőt-
len hatást, ahol az online oktatás meg-
szervezésének feltételei nem biztosítottak, 
vagy ez az oktatási forma nem alkalmaz-
ható hatékonyan. Jelezték: számos olyan 
helyzet alakult így ki, hogy az alacsony fer-
tőzöttségi arányú (2 ezrelék alatti) települé-
seken a tanintézményi beoltottsági arány 
miatt kell online oktatást elrendelni, olyan 
körülmények között, hogy nem adottak az 
online oktatás megfelelő anyagi vagy infra-
strukturális feltételei.

A vidék érdekében, 
de mindenhol alkalmazhatják
Sorin Cîmpeanu a Hotnews hírportálnak 
adott tegnapi nyilatkozatában éppen ezzel 
magyarázta új elképzeléseit. „Felvállal-
tam, hogy oktatási miniszterként módosí-
tó javaslatot fogalmazok meg a korábban 
kiadott közös rendelethez a vidéki kis is-
kolák problémájának megoldása érdeké-
ben. Ott, ahol nincs fertőzött, de elegendő 
beoltott sem, ne tartsuk fenn hosszú távon 
az online tanrendet, hiszen éppen ezeken 
a településeken nehézkes a távoktatás. A 
rendeletet kiegészítő javaslat szerint ott, 
ahol a fertőzöttségi ráta 3 ezrelék alatt van, 
személyes jelenléttel taníthatnak, függetle-

nül a személyzet átoltottságától. Ez egyfaj-
ta átmenet a normalitás felé” – jelentette ki 
a tárcavezető. Ugyanakkor hangsúlyozta: a 
kivétel nemcsak a vidéki térségekre lenne 
érvényes, hanem országszerte.

A miniszter közölte, hogy ezen a héten 
még a korábban bejelentett szabályok sze-
rint zajlik az oktatás. Az Agerpres szerint 
emlékeztetett: ezek a szabályok már most 
lehetővé teszik, hogy ha például egy közsé-
gi iskola személyzetének átoltottsága nem 
haladja meg a 60 százalékot, de a telepü-
léshez tartozó három falu oktatási helyszí-
nei közül egynek vagy kettőnek igen, akkor 
utóbbiakban lehetséges a jelenléti oktatás. 
Kérdésre válaszolva elmondta, azért éppen 
a 3 ezreléknél kisebb fertőzöttségi rátájú 
települések iskolái nyithatnának ki, mert 
„kell léteznie egy küszöbértéknek”, amely 
alatt engedélyezett a jelenléti oktatás. Hoz-
zátette, hogy a javaslatát elemezni fogja az 
egészségügyi minisztérium, majd az orszá-
gos vészhelyzeti bizottságnak is jóvá kell 
hagynia. Sorin Cîmpeanu azt nem tudta 
megmondani, hogy az új szabály mikor lép 
hatályba.

Miniszteri pálfordulás
Az ügyvivő miniszter valószínűleg csak 
tegnap engedett a nyomásnak, hiszen va-
sárnap este még az eredeti rendelkezéseket 

„védte”. A Digi24 hírtelevízió vasárnap esti 
műsorában úgy fogalmazott, ha a sokat 
kritizált átoltottság helyett a régi szabá-
lyok, azaz a települések fertőzöttségi rátája 
szerint nyithattak volna meg hétfőn az is-
kolák, akkor a tanintézetek csupán hét szá-
zalékában zajlana most jelenléti oktatás. 
Ugyanis a rendeletek előkészítésekor ké-
szítettek egy szimulációt, és ha a járvány-
helyzet helyi súlyossága függvényében, 
csak a korábban határértéknek számító 6 
ezrelékes fertőzöttségi ráta alatti mutatóval 
rendelkező településeken engedélyezték 
volna a jelenléti oktatást, akkor csupán az 
óvodák, iskolák hét százalékát nyithatták 
volna meg hétfőn. „Valamennyi nagyváros-
ban hat ezrelék fölötti a fertőzöttek aránya, 
tehát sehol sem fogadhatták volna diákjai-
kat az iskolák. Ha ezt a rátát szabtuk volna 
meg a jelenléti oktatás feltételeként, azért 
vontak volna kérdőre, hogy miért nem 
vesszük fi gyelembe az átoltottságot. Ha a 
pedagógusok immunizáltságát mérjük, ak-
kor azt kérdezik, miért nem a fertőzöttségi 
rátát” – közölte a tárcavezető.

Az ügyvivő miniszter jelezte: az átol-
tottsági feltétel egyfajta kompromisszum, 
amely legfőképpen „a pedagógusokat 
védi”. Közölte, szigorúan ellenőrzik majd 
az arányok valóságtartalmát, hiszen sok 
helyen egy hét alatt megnőtt a szám, de 
olyan is előfordult, hogy miközben egy tan-
intézet bő egy hete 70 százalékot jelentett, 
most pénteken már csak 20-at. Felhívta a 
fi gyelmet, hogy ott, ahol vakcinaellenes 
az igazgató, jellemzően alacsony az átol-
tottsági arány, ezért nagyon fontos szere-
pük van az intézményvezetőknek. „Nem 
normális, hogy a tanerő tagjaként, akinek 
példát kell mutatnia a diákoknak, ne értsd 
meg az oltakozás fontosságát” – emelte ki 
Sorin Cîmpeanu. Az ügyvivő oktatási mi-
niszter közölte, megháromszorozták az el-
lenőrző csoportok számát, és azok egyrészt 
az egészségügyi szabályok betartását fog-
ják vizsgálni az iskolákban, másrészt arra 
keresik a választ, mi az oka a tanárok és a 
személyzet alacsony átoltottságának. Cîm-
peanu „szégyenteljesnek” nevezte, hogy 
egyes oktatási intézményekben a munka-
közösség alig 12 százaléka van beoltva.

Jelenlét a tét. Megengedőbb iskolanyitási szabályok jöhetnek
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Tanévszerkezet a jelenlegi állás szerint

Az első félév hétfőn személyes jelenléttel vagy online tanrendben folytatódott vala-
mennyi romániai iskolában. A jelenleg érvényben lévő tanévszerkezet értelmében (a 
december elsejét övező munkaszüneti napokat leszámítva) a következő vakáció a téli 
lesz, amely a nemrég elfogadott módosítások szerint az óvodások és elemisek számára 
december 23-tól január 9-éig tart, miközben a nagyobb diákok már január 2-ától kényte-
lenek folytatni tanulmányaikat. A most véget ért kényszervakáció miatt az első félév nem 
decemberben, hanem január 14-én zárul. A tavaszi vakációt április 15. – május 1. között 
tervezik. Ebbe az időszakba beleesik a nyugati (április 17.), illetve az ortodox húsvéti 
ünnep (április 24.) is. A nyári szünet a jelenlegi tervek szerint június 11-én kezdődik.

Háromszék országos sereghajtó az iskolai átoltottság terén

A tegnaptól alkalmazott átoltottsági feltétel szerint Kovászna megye országos sereg-
hajtó, azaz Háromszéken zajlik a legkisebb arányban jelenléti oktatás: a tanintézetek 
mindössze 18,52 százalékában magasabb 60 százaléknál a tanszemélyzet átoltott-
sági aránya. A hátulról második Suceava 25,65 százalékon áll, a harmadik helyezett 
Bihar pedig 43,28 százalékon „teljesít”. A magyarlakta megyék közül Hargita (48,18), 
Fehér (53,1) Arad (53,99) és Brassó (59,28) sem hozza átlagosan a „kötelezőt”. A lista 
másik végén Beszterce-Naszód országos harmadik (86,99) az éllovas Ilfov (93,75) és 
Dolj (88,21) mögött. Kolozs 83,09, Szatmár 79,84, Maros 76,88, Szilágy 74,34 száza-
lékon állt a hét végén frissített adatok szerint.




