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Változtak a játékszabályok
Módosult a 60 százalékos küszöbérték kiszámítási módja

S Z É C H E LY I S T VÁ N

A 140, jogi személyiséggel ren-
delkező Hargita megyei tan-
intézet közül 83-ban érte el 

a 60 százalékot az átoltottsági arány 
péntekre – derül ki a megyei tanfel-
ügyelőség összesítéséből. A 60 szá-
zalékos küszöbértéket elérő jogi sze-
mélyiséggel rendelkező tanintézetek 
száma egy héttel ezelőtt még 65 volt, 
tehát a növekedés jelentős. A jelenléti 
oktatást illetően a valóságban még 
pozitívabb a változás, ugyanis olyan 
tanegységek is vannak, amelyek ki-
nyithattak, holott az iskolaközpont – 
tehát a jogi személyiséggel rendelke-
ző tanintézet – összesített átoltottsági 
rátája 60 százalék alatti.

Mi áll a háttérben? 

A magyarázat erre az, hogy megvál-
tozott a 60 százalékos küszöbérték ki-
számítási módja: oktatási egységen-
ként is kiszámítják ezt, nem csak az 
iskolaközpontok és az alárendelt egy-
ségeik összesített eredményét veszik 
fi gyelembe. Múlt héten, amennyiben 
egy önálló jogi személyiségű tanin-
tézet összesített rátája elérte a 60 szá-
zalékot, kinyithattak azok az alegy-
ségeik is, amelyekben ez az arány 60 
százalék alatt volt, a számítási mód 
megváltoztatása miatt viszont e héttől 
olyan iskolák és napközik is kinyit-
hatnak, ahol a ráta eléri a 60 százalé-
kot, miközben az iskolaközpontban, 
ahová tartoznak, az összesített ráta 60 
százalék alatti. A megyei tanfelügye-
lőség az önálló jogi személyiséggel 
rendelkező tanintézetek összesített 
eredményeit tette közzé pénteken, 
ez alapján a megye minden nagyobb 

városában elérték a 60 százalékos kü-
szöbértéket az iskolák és napközik, és 
sok vidéki településen is lényegesen 
javult a helyzet. A valóságban egyéb-
ként ezeknek az iskolaközpontoknak 
számos olyan alegysége van, ahol az 
átoltottság a küszöbérték alatt van – 
ez már az oktatási minisztérium tan-
egységenkénti kimutatásából derül 
ki. Csíkszeredában például a 33 egy-
ség közül 7-ben 60 százalék alatt van 
az átoltottsági ráta – ezek között van 
30 százalékosnál alacsonyabb érték 
is, tehát elég távol állnak a küszöbér-
ték elérésétől –, Székelyudvarhelyen 
a 33 oktatási egység közül 8-ban nem 
éri el a nyitáshoz szükséges értéket 
az átoltottsági arány, Gyergyószent-
miklóson pedig a 19 egység közül 
10-ben 60 százalék alatt van a ráta. A 
két utóbbi településen említett egysé-
gek között olyanok is vannak, ahol 0 
százalékos az átoltottság. A számítási 

mód megváltoztatásának egyértel-
műen kedvező eredménye az, hogy 
mától kinyithattak olyan iskolák és 
napközik, ahol a személyzet átoltott-
sági aránya eléri a 60 százalékot, és 
amelyek múlt héten még online tan-
rend szerint működtek, mivel a teljes 
iskolaközpont összesített eredménye 
a határérték alatt volt. Az ilyen hely-
zetek vidéken gyakoribbak.

Minisztériumi ellenőrzések

Időközben minisztériumi ellenőrzé-
sek is kezdődtek a megyében – mint 
ahogyan az ország minden részében 
–, az oktatási tárca saját ellenőrző 
testülete látogatja meg a megye tanin-
tézeteinek egy részét – közölte érdek-
lődésünkre Demeter Levente Hargita 
megyei főtanfelügyelő. Elmondta, a 
szakminisztérium értesítette a tanfel-
ügyelőséget az ellenőrök érkezéséről, 

de magát az ellenőrzést önállóan 
végzik a minisztérium képviselői. Tu-
domása szerint azt vizsgálják, hogy 
az egészségügyi feltételeknek meg-
felelnek-e a tanintézetek, és ott, ahol 
az online oktatás mellett döntöttek, 
miért határoztak így, illetve hogyan 
bonyolítják ezt le. Hargita megyében 
egyébként nincs ilyen oktatási egy-
ség, „a megye azon megyék közé tar-
tozik, ahol a pedagógusok és a diákok 
egyaránt nagyon szeretnének fi zikai 
jelenléttel részt venni a tanórákon, 
sőt, a vakáció előtt sem volt olyan, 
hogy az iskolák kérték volna az online 
tanrendre való áttérést, még akkor 
sem, amikor nagyon nehezen tudták 
megszervezni a jelenléti oktatást a 
pedagógusok megbetegedései miatt” 
– fogalmazott Demeter Levente.

Tiltakozás 
az online oktatás ellen

Hargita megyében egyébként tilta-
kozás is volt az iskolákra vonatkozó 
korlátozások miatt: csütörtökön az 
online oktatás ellen demonstráltak 
Csíkszent imrén, ahol aláírásokat is 
gyűjtöttek az online oktatás ellen. 

„Ezennel azt üzenjük, hogy hétfőn 
elkezdjük az iskolát Csíkszentimrén” 
– mondta az eseményen tartott be-
szédében a község alpolgármestere. 
A megyei főtanfelügyelő hallott a til-
takozásról, de nem ismeri az esemény 
részleteit. „Egyféleképpen tudnak 
visszatérni – és ebben mi is drukko-
lunk –, ha megvan a 60 százalékos 
átoltottság. Ott ötvenvalahány szá-
zalékon voltak, és amennyire tudom, 
néhány kolléga beoltatta magát és 
elérték a 60 százalékot” – mondta 
pénteken Demeter Levente. Ez néhány 
óra múlva, az átoltottságra vonatkozó 
tanfelügyelőségi összesítés közzété-
telekor be is igazolódott: abban már 
61,54 százalékos rátával szerepel a 
csíkszentimrei Arany János Általános 
Iskola, így szabálysértés nélkül térhet-
tek vissza ma a jelenléti oktatáshoz. 
A minisztériumi kimutatásban a tan-
intézet és alárendelt egységei is 60 
százalékot elérő rátával jelennek meg. 
„Igazuk van a szülőknek, akik szeret-
nének visszatérni a jelenléti oktatás-
hoz. Ahol óvodás a gyerek vagy elemi 
iskolás – legyünk őszinték –, ott az 
online oktatás nem egy járható út. Eb-
ben nincs nézetkülönbség köztünk. 
Viszont vannak hatályos törvények, 
amelyek mindenkire vonatkoznak, 
még akkor is, ha adott esetben nem 
tetszenek” – fogalmazott a főtanfel-
ügyelő. Megjegyezte azt is, bűnügyi 
kategóriába tartozik az, ha egy tanin-
tézményben jelenléti oktatásba kez-
denek 60 százalékos átoltottsági ráta 
alatt, tehát a járványügyi szabályok 
be nem tartásának nagyon komoly kö-
vetkezményei vannak: „ez nem játék”. 
„Lehet tüzelni a hangulatot, de ezeket 
a szabályokat nem a tanfelügyelőség 
hozza. Egyébként szerintem nálunk 
sokkal enyhébb szabályok vannak, 
mint Nyugat-Európában” – mondta 
Demeter Levente. A tiltakozás élére 
állt Fülöp Kinga csíkszentimrei al-
polgármester még nem kérte a koro-
navírus elleni vakcinát, akárcsak a 
település első embere, Kencse Előd 
polgármester – ezt kérdésünkre maga 
a polgármester ismerte el pénteken. 

Mától az oktatási alegységek 

saját átoltottsági adataik 

alapján is kinyithatnak, 

nem csak az iskolaközpont 

összesített rátája szerint
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 Hargita megye

• A múlt hét végén összesített 65-ről 83-ra nőtt Hargita megyében azoknak a jogi sze-
mélyiséggel rendelkező tanintézeteknek a száma, amelyekben elérte a 60 százalékot 
a személyzet átoltottsági aránya. A jelenléti oktatást illetően a helyzet javulása még 
erőteljesebb: olyan tanegységek is kinyithattak ma, ahol az átoltottsági ráta eléri a 60 
százalékot, miközben az iskolaközpont összesített rátája a határérték alatt van.

A z egészségügyi minisztérium 
pénteken közölte, hogy vég-

legesítették az iskolai nyáltesztes 
szűrés eljárását. Eszerint az antigén 
nyáltesztekkel való szűrésre minden 
hét első és negyedik munkanapján 
kerül sor valamennyi tanintézetben. 
A tesztelést az osztályteremben kell 
elvégeznie az egészségügyi szak-
személyzetnek vagy az iskola által 
ezzel a feladattal megbízott szemé-
lyeknek, az órák elkezdése előtt. „A 

tesztelés egyszerű és könnyen elvé-
gezhető, nem igényel orvosi szaktu-
dást” – nyomatékosították a szaktár-
ca közleményében.

Ki és hol végezze el? 

Az oktatási intézmények személyzetét 
a használt tesztek begyűjtésével kap-
csolatban is kiképezik, ezek ugyanis 
potenciálisan fertőző egészségügyi 
hulladéknak minősülnek. A teszte-

ket szemeteszsákkal ellátott, pedálos 
hulladékgyűjtőkbe kell dobni, majd 
az egészségügyi tevékenységekből 
származó hulladékokra vonatkozó 
szabályok szerint kell elszállítani. Ha 
egy gyerek gyorstesztjének eredmé-
nye pozitív lesz, el kell különíteni a 
többiektől, és azonnal értesíteni kell 
a szülőt vagy törvényes képviselőt. 
Ugyanakkor az iskola egészségügyi 
személyzetének vagy egy erre kijelölt 
alkalmazottnak igényelnie kell a me-
gyei egészségügyi igazgatóságnál a 
tanuló RT-PCR-tesztelését. Az iskolai 
nyáltesztes szűrést a megyei egészség-
ügyi igazgatóságoknak kell koordinál-
niuk a megyei tanfelügyelőségekkel 
együttműködve, és nekik kell bizto-

sítaniuk az iskolák személyzetének a 
tesztek használatára való kiképzését is 
– tájékoztatott az Agerpres hírügynök-
ség. A két legnagyobb tanügyi szak-
szervezeti szövetség viszont szombati 
közös közleményében arra kérte a kor-
mányt, hogy vizsgálja felül a diákok 
iskolai nyáltesztes szűréséről készült 
útmutatót, mert úgy vélik, hogy ez az 
időigényes eljárás megbénítaná a taní-
tást és fertőzési gócokká változtatná a 
közoktatási intézményeket. Szerintük 
a tesztelést könnyen elvégezhetik ott-
hon a szülők, és így megakadályoz-
ható az is, hogy a fertőzött gyerekek 
terjesszék a vírust az óvodában vagy 
az iskolában. Közleményükben emlé-
keztetnek arra, hogy a diákok otthoni 

tesztelését javasolják az orvosok is. A 
szakszervezetek ugyanakkor felhív-
ják a fi gyelmet, hogy a pedagógusok 
többsége elutasítja a szűrés elvégzését, 
és nem is kötelezhetők arra, hogy ezt 
megtegyék. Állásfoglalásukban 
a szakszervezetek emlékez-
tetnek arra is, hogy az egész-
ségügyi minisztérium útmu-
tatója szerint a nyáltesztes 
szűrés napján a gyerekek 
nem reggelizhetnek. „Az elő-
írás betartása azt jelenti, hogy 
a gyerekek étlen-szomjan mennek 
iskolába. Kíváncsiak vagyunk, hány 
szülő engedi majd ilyen körülmények 
között iskolába a gyerekét” – olvasha-
tó a közleményükben.

Ezeken a napokon lesz nyáltesztes szűrés az iskolákban
• A hét első és negyedik munkanapján lesz nyáltesztes 
szűrés az iskolákban; a tanulók tesztelését az osztály-
teremben végzi majd az egészségügyi szakszemélyzet 
vagy a tanintézeten belül erre kijelölt személyek.




