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MÉG NEM TUDNI, MIKOR VEZETIK BE AZ ISKOLÁKBAN A NYÁLTESZTTEL TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉST

Hetente kétszer szűrnének a tanintézetekben
Kilencmillió koronavírus-nyáltesz-
tet osztanak szét november 21-étől 
az óvodák és az iskolák között, 
várhatóan hetente kétszer szűrik 
majd a gyerekeket, pedagógusokat 
és a tanintézetek kisegítő személy-
zetét. A tesztelés lebonyolítását az 
egészségügyi hatóságokra bíznák, 
de még nem közöltek velük sem-
mit ezzel kapcsolatban.

» HAJNAL CSILLA

B evezetnék a nyálteszttel történő 
ellenőrzést az iskolákban, So-
rin Cîmpeanu oktatási miniszter 

közölte, hogy összesen 70 millió nyál-
tesztet rendelt a szaktárca, ez 11 hétre 
elegendő mennyiség. A tervek szerint 
az első kilencmillió adagot november 
21-től november 25-ig osztják szét az is-
kolák között, ez a mennyiség egy hétre 
elegendő. Cîmpeanu azt is elmondta, a 
tesztelés elvégzése nem a minisztérium 
hatáskörébe tartozik, ezért a nyálteszt-
tel végezendő szűrővizsgálatok lebo-
nyolítását az egészségügyi hatóságokra 
bízná.

Még nem kaptak tájékoztatást
Az egészségügyi hatóságok azonban még 
semmilyen hivatalos tájékoztatást, mód-
szertant nem kaptak az iskolai tesztelések-
kel kapcsolatban – tudtuk meg Tar Gyön-
gyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság (DSP) vezetőjétől, aki a közös-
ségi vírusterjedés megfékezését a rendsze-
res tesztelésben és a megfelelő beoltottság-
ban látja. Az egészségügyi szakember úgy 

véli, hogy ha a szülők nem egyeznek bele 
sem az oltásba, sem a tesztelésbe, akkor 
meg fognak emelkedni az esetszámok, és 
újra beindul a koronavírus közösségi terje-
dése. „Amikor a fertőzés lappangási ideje 
van, a tesztelés hozza felszínre az új esete-
ket. Mi látjuk a különbséget a települések 
vagy háziorvosok hozzáállásában, hiszen 
ahol sokat tesztelnek – bár sok lesz az eset 
– nem jutnak el odáig a betegségek, hogy 

súlyosak vagy halálosak legyenek. Ahol 
viszont keveset tesztelnek, és otthon ma-
radásra buzdítják a betegeket, ott későn 
jutnak kórházba, és gyakran végződnek 
rosszul ezek az esetek” – fejtette ki Tar 
Gyöngyi.

Családból az iskolába, 
az iskolából a családba
A gyerekek sokat vannak együtt egy osz-
tályteremben, iskolaépületben összezárva, 
egy részük nem is lehet még beoltott, má-
sik részüket pedig nem immunizáltatják a 
szülők. A gyerekek hazaviszik a beoltatlan 
szülőknek, nagyszülőknek a vírust, így egy 
tökéletes járványtani láncolat indul be az 
iskola elkezdésével. Oda-vissza, családból 
az iskolába, az iskolából a családba terjesz-
tik a vírust – vázolta fel az iskola elkezdé-
sével járó kockázatokat a népegészségügyi 
igazgatóság vezetője. „Két hétnek kellett 
eltelnie, és elkezdtek csökkenni a számok, 
ebben segített a kültéri maszkviselés is. 
Látjuk, hogy mekkora különbség volt a két 
hét alatt ebben az áradatban, hiszen orszá-
gosan is elkezdtek csökkenni a számok. Ha 
újra iskolába járnak a gyerekek, akkor ad-
dig, amíg nincs egy rendszeres tesztelés és 
megfelelő beoltottság, újra beindul a vírus 
közösségi terjedése” – szögezte le lapunk 
megkeresésére Tar Gyöngyi.

A gyerekek hazaviszik a beoltatlan szülőknek, nagyszülőknek a vírust, 
így egy tökéletes járványtani láncolat indul be az iskola elkezdésével 

» KRÓNIKA

Több személyt is bántalmaztak, majd 
kiraboltak Csíkszeredában az utcán hét-

főn délután és az esti órákban, a rendőrség 
jelenleg is nagy erőkkel dolgozik az elköve-
tők beazonosításán. Három bejelentés is ér-
kezett a rendőrségre, amelyek szerint Csík-
szeredában ismeretlen elkövetők támadtak 

meg embereket, majd tulajdonították el a 
náluk lévő javakat. A hatóságiak jelenleg is 
nyomoznak mindhárom ügyben – mondta 
el megkeresésünkre Gheorghe Filip, a Har-
gita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvi-
vője. A rendőrség jelenleg rendelkezésre 
álló információi szerint egy ismeretlen a 
csíkszeredai buszpályaudvar környékén 
megütött egy 42 éves férfi t, majd miután az 

illető földre esett, a támadó megfosztotta a 
mobiltelefonjától, valamint 200 lejtől.

A másik két támadás a Hargita utcában 
történt, a bejelentés szerint ismeretlen tettes 
támadt rá egy 16 éves lányra, majd elvette 
tőle a nála lévő hátizsákot, amelyben ruhák, 
füzetek és egy mobiltelefon volt. Ugyancsak 
a Hargita utcában ért támadás egy 55 éves 
nőt, akit fejbe ütöttek, majd ellopták a tás-

káját, amelyben személyes iratok, mobilte-
lefon és némi készpénz is volt. A tettes kilé-
te mindkét esetben ismeretlen.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtószóvivője elmondta, a hatóságiak a be-
jelentéseket követően helyszíni vizsgálato-
kat folytattak, jelenleg is  zajlik a nyomozás 
a tettes(ek) beazonosítása és a teljes bűnügyi 
tevékenység feltérképezése ügyében.

Járókelőket támadtak meg és raboltak ki az utcán Csíkszeredában
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