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Nyálteszt: kié a felelősség?
Otthon végezhetnék el a teszteket, mielőtt a gyerekek iskolába mennének

H AJ N A L C S I L L A

A megyei tanfelügyelőségek 
is közölték honlapjaikon 
az iskolai nyáltesztekre vo-

natkozó rendeletet, amelyben sze-
repel, hogy az iskola egészségügyi 
személyzete vagy a feladattal meg-
bízott személyek végzik el a szóban 
forgó antigén nyáltesztekkel való 

szűrést minden hét első és 
negyedik munkanapján va-
lamennyi tanintézetben az 
osztályteremben, az órák 
elkezdése előtt. A rendelet 
nem tér ki arra, hogy szülői 

beleegyezésre van szükség 
a nyálmin tából végzett tesztek le-
bonyolításához. Lehetséges, hogy 
már a hét vége felé megérkeznek a 
tesztek az iskolákba, így jövő héttől 
esedékes lesz a tesztelés.

Sok időt igényel 
a gyerekek tesztelése

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 
(FSLI) Maros megyei elnöke la-
punknak kifejtette, még nem kap-
tak semmilyen tájékoztatást ezzel 
kapcsolatban, ők is csak a rendele-
tet olvasták, amelyben az áll, hogy 
az intézmény által kijelölt személy 
végzi el a tesztelést, azaz bárkit kije-
lölhetnek az iskolából. „Azt tartjuk, 
hogy ez abszurdum, tudom, hogy 
van olyan ország, ahol alkalmaztak 
ilyesmit, de az lenne a normális, ha 
a szülő otthon végezné el a gyereke 
tesztelését. Ha belegondolunk ab-
ba, hogy a mi iskolánkban (a ma-

rosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimná-
zium – szerk. megj.) 1100 diák van, 
mennyi időt igényel mindannyiukat 
letesztelni? Egy harmincfős osztályt 
letesztelni is sok idő” – fejtette ki 
véleményét a szakszervezet helyi 
vezetője. Hozzátéve, a szakszerve-
zet szemszögéből is az lenne a meg-
oldás, ha kiadnák ezeket a teszte-
ket, és a szülők végeznék el otthon 
a gyerekeken, ez volna a normális, 
mert akkor a beteg gyereket be sem 
kellene vinni iskolába. „Voltak ja-
vaslatok arra nézve is, hogy mozgó 
egészségügyi csapatok menjenek el 
iskolákba tesztelni. Nem igazságos 
erre kényszeríteni a tanárokat. Fa-
lun más a helyzet, mert ott a kisebb 

iskolákban az orvosi rendelőkből 
el lehet menni letesztelni a gyere-
keket. De városon, ahol sok nagy 
iskola van, képtelenség mindenkit 
belátható időn belül letesztelni, és 
az is elfogadhatatlan, hogy emiatt 
elmaradjanak a tanórák” – fogal-
mazott Molnár Zoltán. Hozzáfűzte, 
keddre sürgősségi gyűlést hívott 
össze a Tanügyi Szabad Szakszer-
vezetek Szövetségének országos 
vezetősége, így azután valószínűleg 
többet fognak tudni a nyáltesztek-
kel kapcsolatban is.

Nem a pedagógus feladata

Az iskolaigazgatók sem kaptak még 
erre nézve részletes utasítást, nem 
ismerik az elvárásokat, nem tud-
ják még, kinek mi lesz a hatásköre, 
ha megérkeznek a tesztek. Varga 
László, a csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium igazgatója bízik ab-
ban, hogy iskolájuk szerencsés 
helyzetben lesz, hiszen van orvosi 
személyzet, és azt is reméli, hogy a 
tesztelést az orvosi rendelőben le-
het és kell majd lebonyolítani. „Ezt 
tartom természetesnek, nem a peda-
gógus feladatának tartom a tesztek 
lebonyolítását, hanem szakképzett 
személyzet kell ezt megvalósítsa. 
Hogy milyen gyakorisággal, azt még 
nem tudom. Erre senki sem készült, 
és nem is volt eddig kiközölve, hogy 
a tanároknak kell ezt elvégezniük. 
Nem tartom kivitelezhetőnek, hogy 
a tanárokat kényszerítsék ilyen fel-
adatra” – fejtette ki a csíkszeredai 
főgimnázium igazgatója, aki az 
egyik legnehezebb feladatnak tartja 
a nyáltesztek lebonyolításának kér-

dését, ami valaha felvetődött, mióta 
iskolavezetőként dolgozik.

Nem kérdezte meg senki 
a tanárokat

Hasonló kérdések merülnek fel egy 
kisebb, vidéki iskola vezetőjében 
is a nyáltesztekkel kapcsolatban. 
Kovács Lászlótól, a mezőmadarasi 
Pataky Ágotha Általános Iskola igaz-
gatójától megtudtuk, nincs orvosi 
kabinet vagy egészségügyi személy-
zet a tanintézetben, és nem látja, 
hogyan lesz kivitelezhető a gyerekek 
tesztelése. „Nem tartom helyesnek, 
hogy a tanári karnak osszam le ezt 
a munkát, amikor tudjuk, hogy ez 
a vírus cseppfertőzéssel terjed, és 
a gyerekek nyálát kell felhasználni 
egy vegyszerrel, és úgy elkészíteni 
a tesztet. Elég sok gyerek van, ezért 
a tanítás előtt ezt lebonyolítani, nem 
tudom, mennyire kivitelezhető” 
– fejtette ki az iskolaigazgató. Le-
hetséges megoldásnak tartja azt is, 
ha kiosztanák a teszteket a szülők-
nek, és otthon elvégeznék, hiszen 
az is szempont, hogy sokan otthon 
reggeliznek, és a tesztelés előtt egy 
órával nem szabad enni vagy inni, 
ellenkező esetben már nem reális 
az eredmény – magyarázta Kovács 
László, aki szerint a tanároknak más 
a feladatkörük, ez nem rájuk tarto-
zik. „Összesen 190 gyerekünk van a 
szénáságyi iskolával és az óvodával 
együtt, tehát több órát igényelne a 
tesztelés, nem hiszem, hogy megva-
lósítható, ráadásul nem biztonságos, 
ki is alakulhat egy fertőzési gócpont. 
Nem is kérdezték meg, hogy a taná-
rok bevállalják-e ezt a felelősséget. 
A másik, hogy a szülő is megkérdő-
jelezheti ezt. Hiszen ha nem egyezett 
bele, hogy a gyerekét leteszteljék, 
miért tesztelték le? Ugyan nem PCR-
teszt, de mindenképpen kellene eh-
hez is a szülői beleegyezés, hiszen 
arra is kell szülői beleegyezés, ha a 
gyerek adatait felhasználjuk vagy 
ha fényképet készítünk róla” – vilá-
gított rá a szülői szempontra is a me-
zőmadarasi iskola vezetője.

• Valamennyi iskolavezető és a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) 
is egyetért abban, hogy az iskolai nyáltesztek elvégzése nem tartozik a tanárok hatás-
körébe, hiszen ők nem szakképzett egészségügyi személyek. A rendeletben azonban 
az szerepel, hogy a tanintézetek egészségügyi személyzete vagy az erre a feladatra 
kijelölt személyek irányítják a tesztek elvégzését – akik akár a tanárok is lehetnek. 
Lehetséges megoldásnak tartja több iskolaigazgató és szakszervezet is, ha kiosztanák 
a teszteket a szülőknek, és otthon végeznék el, mielőtt a gyerekek iskolába mennének.

A tanügyi szakszervezetek 

képviselői szerint sem a tanárok 

hatáskörébe tartozik a diákok 

nyálmintáiból végzett tesztelések 

lebonyolítása

▾  F O R R Á S: M T I

H étfőtől öt munkagép, hétszáz 
tonna csúszásgátló anyag és 

kilenc alkalmazott áll készenlétben 
Eco-Csík Kft .-nél. A hóeltakarítás-
sal megbízott cég és Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala számára no-
vember 15-én „kezdődik a tél”. Ez 
az az időpont, amelyre a szerződés 
értelmében a szolgáltatónak teljes 
készültségben kell állnia – jelezte 
közleményében a csíkszeredai vá-
rosháza. Bors Béla alpolgármester 
szerint havazás esetén az első és 
legfontosabb lépés a csúszásmente-
sítés, majd – amennyiben indokolt 
– a munka a hóekék bevetésével 
folytatódik. A főbb közlekedési út-

vonalakat a havazás elállta utáni 
4 órán belül kell járhatóvá tenni, 
a másodlagos közlekedési útvona-
lak esetében ez az időkorlát 12 óra. 
A járdákat és a gyalogosátkelőket 
ugyancsak 12 órán belül kell meg-
takarítani – ismertette a fontosabb 
szervezési szempontokat Pál Tamás, 
az Eco- Csík Kft . ügyvezető igazga-
tója. A közlemény értelmében a hó 
begyűjtésére és elszállítására csak 
akkor kerül sor, ha a hómennyiség 
akadályozza az autós és a gyalogos 
forgalmat. A hóeltakarítás során az 
emelkedők, körforgalmak, a város-
központi utcák élveznek elsőbbsé-
get, majd így haladnak a város szélei 

felé. Az elmúlt évben Csibát, Erdőal-
ját és Szécsenyt feljebb minősítették 
a prioritási listán, így a várospere-
meken is gyakoribb lesz a hóeltaka-
rítás – tudatta Bors Béla.

Az Eco-Csík Kft . műholdas 
nyomkövető rendszerrel ellátott 
munkagépeit idén is valós időben 
lehet majd követni. Az ez-gps.ro 
honlapon a hotalanitas@szereda.ro 
felhasználó val és a hotalanitas2020 
jelszó használatával tekinthetik 
majd meg a hóekék útvonalát. Ebben 
az idényben a szolgáltató készenléte 
nem február végéig, hanem március 
15-éig, Hargitafürdőn pedig március 
végéig fog tartani.

Csíkszeredai hóeltakarítási tudnivalók 
Fűtéstámogatás: közeleg a határidő
Közeleg a fűtéstámogatás igénylésének határideje, emiatt hosszabbított 

programban, naponta 8 és 18 óra között fogadják az ügyfeleket a csík-

szeredai városházán – jelezte közleményben Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala.  A kérelmek benyújtásának november 20-ai határideje ezen a 

héten lejár, ezért az új kérelmeket hosszabbított programban, naponta 8 

és 18 óra között fogadják a szociális igazgatóságon, a 28-as irodában. 

Lakótársulási ügyintézői igazolvány
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának lakásalap és tulajdonosi 

társulatok részlege felhívja a tömbháztulajdonosi társulások és lakószö-

vetségek, valamint az ingatlanok ügyintézőinek figyelmét, hogy kiváltható 

a kondomínium (társasház) ügyintézői munkakörének betöltéséhez szük-

séges igazolvány. A kéréseket és a kísérődokumentumokat a városháza 

lakásalap és tulajdonosi társulatok részlegén, a 4-es számú irodában 

lehet leadni (hétfő–csütörtök, 8–13 óra között), november 25-éig. 
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