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Mától országszerte az át-
oltottságtól függetlenül 
jelenléti oktatásra lehet 

áttérni azon az 1700 településen is, 
ahol az utóbbi két hétben a lakos-
ság kevesebb mint 3 ezrelékénél 
mutatták ki a koronavírus-fertő-
zést. Változott az iskolai nyáltesz-
tekkel kapcsolatos álláspont is: 
a tanintézmények maguk dönt-
hetnek arról, hogy az iskolában 
végzik-e el vagy a szülőkre bízzák 
a gyermekek nyál alapú korona-
vírus-tesztelését – jelentette be 
csütörtök este Sorin Cîmpeanu ok-
tatási miniszter. Ha az iskolában 
történik a tesztelés, a szülőnek ki 
kell töltenie egy hozzájárulási nyi-
latkozatot. Ha otthon tesztelik a 
gyereket, a szülőnek írásban vagy 
e-mailben kell tájékoztatnia az 
eredményről a pedagógust vagy az 
iskola által erre kijelölt személyt.

Szülői hozzájárulás is kell

A szűrést heti két alkalommal kell 
elvégezni, a két tesztet pénteken-
ként kapják meg a gyerekek. Ha a 
tesztelés az iskola döntése alapján a 
tanintézményben zajlik, de a szülő 
nem adja hozzájárulását a gyermek 

teszteléséhez, elvégezhetik a tesztet 
otthon. Ha a gyorsteszt pozitív ered-
ményt mutat, a PCR-tesztnek azon-
ban negatív lesz az eredménye, a 
gyerek visszatérhet az iskolába. Ha 
azonban a PCR-tesztet nem végzik 
el vagy elvégzik és megerősíti a 
pozitív eredményt, a tanulónak 14 

napra otthon kell maradnia – tájé-
koztatott az Agerpres hírügynökség 
Sorin Cîmpeanu bejelentéséről.

Pár ezreléken múlik

Maros megye 599 tanügyi intézmé-
nyéből mindössze 18-ban kezdődik 

el online a tanítás mától. Ezek kö-
zül két marosvásárhelyi intézmény 
is van, ahol az elmúlt hetekben 
semmit sem változott a beoltási 
arány: a FEG Posztlíceum, 57,14 
százalékos átoltottsággal és a Med 
Farm Speranța Egészségügyi Posz-
tlíceum, itt 43,75 százalékos az átol-
tottság. Mivel Marosvásárhely fer-
tőzöttségi mutatója pénteken 5,32 
ezrelék volt, ezek az intézmények 
továbbra is online tanrendben lesz-
nek. A legtöbb olyan iskola, óvoda, 
ahol hatvan százalék alatti az al-
kalmazottak beoltottsága, vidéken 
vagy kisvárosokban van, ahol a te-
lepülés fertőzöttségi mutatója nem 

csökkent 3 ezrelék alá. Ilyen példá-
ul a nyárádszeredai Bocskai István 
Elméleti Líceum, ahol 3,33 ezrelék 
a kisváros fertőzöttségi rátája, és a 
november 19-ei összesítéskor már 
57,14 százaléknál tartott a líceumi 
alkalmazottak beoltottsága, de ez 
még mindig nem elég ahhoz, hogy 
személyesen is bejárhassanak 
iskolába a diákok. A szintén nyá-
rádszeredai Deák Farkas Általános 
Iskolában 55,38 százalékos volt az 
elmúlt héten az átoltottság, erre a 
hétre viszont elérték a hatvanszá-
zalékos átoltottságot, így me-
hettek iskolába a diákok. 
A szovátai Illyés Lajos Ál-
talános Iskolában is online 
oktatás van a héten, hiszen 
a fürdőváros fertőzöttségi 
mutatója 4,05 ezrelék, az is-
kolai alkalmazottak átoltottsága 
pedig 44,74 százalékos, a szintén 
szovátai kettes számú napköziben 
is online tanrend van, hiszen ott 
ötven százaléknál tart az alkalma-
zottak beoltottsági mutatója – de-
rül ki a tanfelügyelőség által köz-
zétett táblázatból. 

Hargita megyében 37 taninté-
zetben kezdik online a hetet, tehát 
jelentős a változás az elmúlt hét-
hez képest, amikor a száznegyven, 
jogi személyiséggel rendelkező 
Hargita megyei tanintézet közül 
83-ban érte el a 60 százalékot az 
átoltottsági arány.

Hetente változó rendeletek
Otthon is elvégezhetik a nyálmintán alapuló teszteket

Fellélegezhetnek az oltatlan peda-

gógusok, ha településük fertő zöttségi 

mutatója 3 ezrelék alatt van 
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Tűzifát 
adományoznának
A közelgő télre és a növekvő 

fa-, illetve energiaárakra való 

tekintettel döntöttek úgy, hogy 

tizenöt méter tűzifát osztaná-

nak szét a leginkább rászo-

ruló udvarhelyszéki családok 

között – jelezte lapunknak 

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 

Nagy-Küküllő Vadász és Sport-

horgász Egyesület vezetője. 

Mint mondta, éppen ezért arra 

kérnek mindenkit, hogy ha 

tudomásuk van nehézségek-

kel küzdő családokról, akkor 

jelezzék ezt a 0740-436600-

as telefonszámon. Kiemelte, 

a jelentkezők közül fogják 

kiválasztani azokat, akiknek 

a legnagyobb szükségük van 

a segítségre. Szükség esetén 

a helyszínre is kiszállítják az 

elsősorban bükkfából álló 

tűzifát, és fel is vágják, illetve 

a hasogatást is elvégzik. 

• R ÖV I D E N 

T Ó T H G ÖDR I I R I NG Ó

Az országos katasztrófavédelem 
vezetője azt mondta, az elmúlt 

időszak megszorításainak, vala-
mint a lakossági átoltottság nö-
vekedésének köszönhetően csök-

kentek az esetszámok, így 
a hatóságok jelenleg nem 
tárgyalnak arról, hogy 
karantént rendelnének 
el az oltatlan személyek 
esetében, vagy hogy köte-

lezővé tennék a vakcina fel-
vételét. Andrei Baciu egészségügyi 
államtitkár ugyanakkor azokról az 
országokról beszélt, ahol ilyen in-
tézkedésekhez folyamodtak a ható-

ságok. Baciu kifejtette, ezekben az 
államokban aggasztóvá vált a jár-
ványhelyzet, és a szakemberek úgy 
ítélték meg, hogy szigorú járvány-

ügyi intézkedésekre van szükség a 
vírus megfékezése érdekében.

Több mint 7,5 millió beoltott

Eközben Romániában 14 250 518-
ra nőtt a beadott oltások száma. Az 
oltási kampány kezdetétől 7 582 937 
személyt immunizáltak, közülük 7 
118 016-ot teljes körűen beoltottak, 

1 300 396-an pedig a harmadik dó-
zist is megkapták. 24 óra alatt 90 
476 személy kapta meg Romániában 
a Pfi zer-BioNTech, a Moderna, az 
AstraZeneca vagy a Johnson&John-
son koronavírus elleni vakcináját – 
derül ki a koronavírus elleni oltási 
kampányt koordináló országos bi-
zottság (CNCAV) pénteken ismerte-
tett adataiból. A tájékoztatás szerint 
24 630 személynek az első, 37 827-
nek a második, 28 019-nek a harma-
dik dózist adták be. 51 mellékhatást 
regisztráltak a vakcina beadását 
követően, hét helyi, 44 általános jel-
legű volt. Az oltáskampány kezdete 
óta összesen 19 205 esetben jegyez-
tek mellékhatást a koronavírus elle-
ni vakcina beadása után, ezek közül 
2069 lokális, 17 136 általános jellegű 
volt – írja az Agerpres.

Arafat szerint nincs tervben az oltás kötelezővé tétele
• Az országos vészhelyzeti bizottság jelenleg nem fon-
tolgatja az oltatlan személyek vesztegzár alá helyezését, 
sem pedig a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét – 
közölte Raed Arafat péntek esti sajtótájékoztatóján.

A védőoltás kötelezővé tétele nincs 

napirenden
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• Ismét változott az iskolák kinyitását szabályozó rendelet. Mától a 3 ezrelék alatti 
fertőzöttségi mutatójú települések iskolái és óvodái is visszatérhettek a jelenléti 
oktatásra, a tanintézetek személyzetének átoltottságától függetlenül. Az oktatási 
és egészségügyi miniszter erről szóló rendelete megjelent pénteken a Hivatalos 
Közlönyben is. A nyálteszteket otthon is el lehet végezni a diákokon, ha úgy dönt az 
intézmény. De szükség lesz szülői beleegyezésre, ha az iskolában végzik el.




