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VALÓSZÍNŰLEG A CSALÁDBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATOK MELLETT DÖNTENEK A TANINTÉZETEK

Nyáltesztelés december elejétől

Egyelőre sok a bizonytalanság az iskolai vírustesztelést illetően, nem tudni, ki fogja elvégezni

Az eredetileg tervezettnél 
kevesebb nyálalapú korona-
vírustesztet sikerült besze-
rezni egyelőre, így várhatóan 
leghamarabb csak december 
másodikán lehet vizsgálatokat 
végezni az iskolákban. A héten 
dönthetnek a tanintézetek 
arról, hogy kiadják-e a teszteket 
a szülőknek, vagy az iskolai 
alkalmazottak végzik el azokat 
a gyerekeken. Valószínűsíthető, 
hogy a tanintézetek túlnyomó 
többsége a családban történő 
tesztelés mellett dönt.

» HAJNAL CSILLA

D ecember elején kezdődik a tan-
intézetekben a nyálmintával 
történő tesztelés. Az első nyál-

alapú koronavírusteszt-szállítmány 
9 millió tesztjéből csak 5 millió érke-
zik meg a romániai iskolákba ezen a 
héten, így még nem tudni, hogyan 
fogják ezeket szétosztani, hogy a le-
hető legtöbb gyermekhez eljussanak 
országszerte. Azért alakult így, mert 
a minisztérium által kiírt közbeszer-
zési pályázaton győztesként kihirde-
tett cégek egy része visszalépett, arra 
hivatkozva, hogy a pályázat kiírása 
óta megdrágultak a tesztek, így nem 
tudják a megegyezett áron beszerez-
ni. A megmaradt cégek viszont nem 
tudják ilyen rövid idő alatt pótolni a 
kieső készleteket, mivel azokat Kíná-
ból kell beszerezni és beszállítani. A 
hatóságok által javasolt legutóbbi 
határidő, amikor meg kellett volna 
a teszteknek érkezniük az iskolákba, 
november 24-e, szerda volt. A Digi24 
hírtelevízió szerint a tesztek csak 
pénteken érkeznek meg az iskolák-
ba, így az első tesztelések jövő héten, 
november 29-től kezdődhetnek el. 
De várhatóan a kormány a keddi és 
szerdai hivatalos ünnepnapok miatt 
a hétfőt is szabadnappá nyilvánítja, 
az első nyálteszteket tehát december 
2-ától végezhetnék el.

Felelősségre intik 
fel a szülőket
A Hargita megyei iskolák a héten 
döntenek arról, hogy a családban 
vagy az iskolában végzik el a teszte-
ket. Demeter Levente főtanfelügyelő 

kérdésünkre elmondta, nem tudja 
megjósolni előre, hogyan döntenek 
az iskolák vezető tanácsában a nyá-
lalapú tesztekről, de valószínűsíti, 
hogy az esetek túlnyomó többsé-
gében a szülőkre fogják ezt bízni. 
Hozzátette, ezen a héten kellene 
döntsenek az iskolák, mert ha a tesz-
tek megérkeznek, használni is kell 
azokat. „Az egészségügyi szaktárca 
és a tanügy-minisztérium által ki-
alakított lebonyolítási mód szerint 
iskolai vagy otthoni környezetben is 
történhet a tesztelés, de ha iskolában 
történik, akkor körülményesebb, 
mert a szülőnek is bele kell egyeznie. 
Ha otthon végzik el, egyszerűbb a 
folyamat, és ez valószínűleg az isko-
láknak is könnyebb lenne, mert ha 
egy kisebb osztályban a tanítónak 
kell végigtesztelnie mindenkit, lehet, 
hogy órákba telik, és odavesz a cél, 
amiért a gyerek iskolába megy” – kö-
zölte Demeter Levente. Kérdésünkre, 
hogy milyen következményei lehet-
nek annak, ha a szülő visszautasít-
ja a gyereke tesztelését, elmondta, 
nem lesz semmilyen következménye, 
de ez egy lehetőség. „Felelősségre 
szólítjuk fel mi is és a miniszter is a 
szülőket, hogy a tesztet végezzék el, 
és az eredményt közöljék az iskolá-
val. Úgy gondolom, hogy a szülőnek 
is érdeke, hogy tudja, gyereke rend-
ben van, egészséges, legalábbis ami 
a koronavírust illeti” – fűzte hozzá a 
főtanfelügyelő.

Illés Ildikó, Maros megye főtan-
felügyelő-helyettese is megerősí-
tette lapunknak, hogy még nem 
érkeztek meg a nyáltesztek, csak a 
módszertan, azt ki is küldték az is-
koláknak. Valószínű, hogy ha meg-
érkeznek a tesztek, akkor érkeznek 
pontosítások is ezzel kapcsolatban. 
„Tartottunk gyűlést az igazgatók-
kal, elmondtuk a lehetőségeket, és 
minden iskola eldönti majd, hogy 
miként járnak el a nyáltesztekkel 
kapcsolatban, hogy mi a legjobb 
számukra” – közölte Illés Ildikó.

Elképzelhetetlennek tartják
Laczkó Györgytől, a székelyud-
varhelyi Tamási Áron Gimnázium 
igazgatójától megtudtuk, még nem 
döntött az intézmény vezetőtanácsa 
arról, hogy kiadják-e a szülőknek, 
vagy az iskolában végzik-e el a tesz-
teket, várják a további pontosításo-
kat. De mint hozzátette, elképzel-
hetetlennek tartja, hogy a tanárok 
teszteljenek az intézményben. „Azt 
írja a szabályzat, hogy a tanórák 
előtt kell elvégezni a teszteket, és 
a diákoknak a vizsgálat előtt egy 
órával nem szabad enniük, inniuk; 
akkor hogy jönnek el éhesen az is-
kolába? Tehát ezért is eléggé elkép-
zelhetetlennek tartom azt, hogy az 
iskolában teszteljenek a tanárok, 
de még nincs konkrét döntés ezzel 
kapcsolatban” – fogalmazott Lacz-
kó György iskolaigazgató.

»  Várhatóan 
a kormány a 
keddi és szerdai 
hivatalos ünnep-
napok miatt a 
hétfőt is szabad-
nappá nyilvá-
nítja, az első 
nyálteszteket 
tehát december 
2-ától végezhet-
nék el.
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Égési sérülések: 
léptek kórházügyben

Már csak napok kérdése és 
meglesz az építkezési engedé-

lye a Marosvásárhelyre tervezett, az 
égési sérülteket kezelő, sebészeti és 
intenzív ellátásra szakosodott egész-
ségügyi intézménynek. A szükséges 
iratcsomó a marosvásárhelyi város-
háza főépítészének asztalán van. A 
beruházás értéke jelentős: 61,5 mil-
lió euró. Az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) és Románia 
közötti együttműködési egyezményt, 
amely az országnak nyújtott kedvez-
ményes kamatú kölcsönökről szól, 
múlt héten fogadta el döntéshozó 
kamaraként a szenátus. Szintén a 
múlt héten iktatták a marosvásár-
helyi városházán azt az iratcsomót, 
amely alapján építkezési engedélyt 
kértek az égési sérültek kezelésére 
szakosodott kórház megépítésére. A 
kettő azért függ össze, mert Románia 
EBRD-kölcsönből kívánja felépíteni 
a Maros megye és a térség számára 
fontos egészségügyi intézményt.

Az új, égési sérültek kezelésére 
szakosodott kórház a jelenlegi 
nagykórház közvetlen közelében 
lesz, a jelenlegi helikopter-leszál-
lópálya mellett. Tervek szerint az 
épületben 15 súlyos égési sérültet 
tudnak majd fogadni és kezelni, de 
25 műtőszoba és egy 44 ágyas in-
tenzív terápiás részleg is lesz. Az új 
épületet egy folyosó fogja összekötni 
a jelenlegi kórházzal, és át fogják 
szervezni a mostani egészségügyi 
intézményben is az intenzív terápiás 
és sebészeti részlegeket. A nagylé-
legzetű terv megvalósításának egyik 
fontos lépése az építkezési engedély 
megszerzése, hiszen ennek meglété-
hez kötött a tervezési és kivitelezési 
terv elkészítésének meghirdetése. 
Mint megtudtuk, a szükséges doku-
mentumokat első körben november 
9-én nyújtották be a városházára, 
majd a főépítész kéréseinek ele-
get téve kiegészítették azokat. Az 
építkezési engedély kibocsátására 
vonatkozó iratcsomót november 16-
án iktatták a marosvásárhelyi vá-
rosházán. Mint a marosvásárhelyi 
városháza sajtószóvivője, Rigmányi 
Eszter a Székelyhonnak elmondta, a 
dokumentációt jelenleg a főépítész 
igazgatósága keretében működő, 
építkezések engedélyezési osztálya 
elemzi. A marosvásárhelyi városhá-
za kiemelt fontosságúnak tekinti 
ezt a beruházást. Rákérdeztünk, 
mit jelent az, hogy a lehető legrö-
videbb időn belül: jó esetben akár 
napok alatt is ki lehet bocsátani az 
építkezési engedélyt, ha minden 
szükséges iratot benyújtottak.
(Simon Virág)




