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H AJ N A L C S I L L A

A z első nyál alapú koronaví-
rusteszt-szállítmány 9 mil-
lió tesztjéből csak 5 millió 

érkezik meg a romániai iskolákba 
ezen a héten, így még nem tudni, 
hogyan fogják ezeket szétosztani, 
hogy a lehető legtöbb gyermek-
hez eljussanak országszerte. Azért 
alakult így, mert a minisztérium 
által kiírt közbeszerzési pályáza-
ton győztesként kihirdetett cégek 
egy része visszalépett, arra hivat-
kozva, hogy a pályázat kiírása óta 

megdrágultak a tesztek, így 
nem tudják a pályázatban 
megegyezett áron besze-
rezni azokat. A megmaradt 
cégek viszont nem tudják 
ilyen rövid idő alatt pótol-

ni a kieső készleteket, mivel 
azokat Kínából kell beszerezni és 
ideszállítani. Így a kormány azon 
kívánsága, hogy minden tanulót 
nem invazív módon, nyáltesztekkel 
vizsgáljanak már a héten, egyelőre 
csak szándék marad. A hatóságok 
által javasolt legutóbbi határidő, 
amikor a teszteknek meg kellett 
volna érkezniük az iskolákba, no-
vember 24-e, szerda volt. A Digi24 
hírtelevízió szerint a tesztek csak 
november 26-án, pénteken érkez-
nek meg az iskolákba, így az első 
tesztelések jövő héten, november 
29-étől kezdődhetnek el. De várha-
tóan a kormány a keddi és szerdai 
hivatalos ünnepnapok miatt a hét-
főt is szabadnappá nyilvánítja, az 

első nyálteszteket tehát december 
2-ától végezhetnék el.

Felelősségteljes hozzáállást 
kérnek a szülőktől

A Hargita megyei iskolák a héten 
döntenek arról, hogy a családban 
vagy az iskolában végzik el a tesz-
teket. Demeter Levente, Hargita me-
gye főtanfelügyelője kérdésünkre 
úgy fogalmazott, nem tudja meg-

jósolni, hogyan döntenek majd az 
iskolák vezetőtanácsában a nyál 
alapú tesztekről, de valószínűleg 
az esetek túlnyomó többségében a 
szülőkre fogják ezt bízni. Hozzátette, 
ezen a héten kellene dönteniük az 
iskoláknak, mert ha a tesztek megér-
keznek, azokat használni is kell. „Az 
egészségügyi szaktárca és a tanügy-
minisztérium által kialakított lebo-
nyolítási mód szerint iskolai vagy 
otthoni környezetben is történhet a 

tesztelés, de ha iskolában történik, 
akkor az körülményesebb, mert a 
szülőnek is bele kell egyeznie. Ha 
hazaküldik, egyszerűbb a folyamat, 
és ez valószínűleg az iskoláknak is 
egyszerűbb, mert ha egy kisebb osz-
tályban a tanítónak kell végigtesztel-
nie mindenkit, akkor az lehet, hogy 
órákba telik, és odavesz a cél, amiért 
a gyerek iskolába megy. Valószínűsí-
tem tehát, hogy a szülőkre bízzák az 
iskolák, ez hatékonyabbnak tűnik” 
– közölte Demeter Levente.

Kérdésünkre, hogy milyen kö-
vetkezményei lehetnek annak, ha a 
szülő visszautasítja gyereke teszte-
lését, azt válaszolta, nem lesz sem-
milyen következménye, de ez egy 
lehetőség. „Felelősségre szólítjuk 
fel mi is és a miniszter is a szülő-
ket, hogy a tesztet végezzék el, és 

az eredményt közöljék az iskolával 
valamilyen módon. Úgy gondolom, 
a szülőnek is érdeke, hogy tudja, a 
gyereke rendben van, egészséges, 
legalábbis ami a koronavírust illeti” 
– fejtette ki a főtanfelügyelő.

Maros megye főtanfelügyelő-he-
lyettese, Illés Ildikó 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 György, a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium igazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, intéz-
ményük vezetőtanácsa még nem 
döntött arról, hogy kiadják-e a tesz-
teket a szülőknek vagy az iskolában 
használják majd azokat, egyelőre 
várják a további pontosításokat. 
Szerinte azonban elképzelhetetlen, 
hogy a tanárok teszteljenek az in-
tézményben. „Azt írja a szabályzat, 
hogy a tanórák előtt kell elvégezni 
a teszteket, és a gyerekek előtte egy 
órával nem szabad egyenek és igya-
nak. Akkor hogy jönnek el éhesen 
az iskolába? Tehát ezért is elkép-
zelhetetlennek tartom azt, hogy az 
iskolában teszteljenek a tanárok, 
de még nincs konkrét döntés ezzel 
kapcsolatban” – fogalmazott.

Legtöbben a szülőkre bíznák
Kevesebb nyál alapú teszt érkezik az országba, ezért csak jövő héttől kezdődhet a tesztelés

Minden iskola maga dönti el, hogy miként 

járnak el a nyáltesztekkel kapcsolatban, 

de legtöbben az otthoni tesztelést 

részesítik előnyben 
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Jótékonysági akció
Nyolcadik kiadásához érkezett 

az Együtt egymásért, szent-

miklósiakért jótékonysági 

akció Gyergyószentmiklóson. A 

pénteken kezdődő és decem-

ber 19-éig tartó adománygyűj-

tésbe bárki bekapcsolódhat. 

A tartós élelmiszereket a követ-

kező gyűjtőpontokon fogadják: 

Sláger Center, Bucsin negyedi 

BB Market, Bucsin negyedi 

Amigo üzlet, Virág negyedi 

Barabás Húsbolt, főtéri Kordial 

üzlet, felszegi Diszkont üzlet, 

felszegi Tinka Bolt, valamint 

hétköznapokon 8–16 óra 

között a szociális igazgatóság 

Kárpátok utca 5. szám alatti 

székhelye.
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Van még kérdés?

S zokatlan bejelentést tett Csergő 

Tibor, Gyergyószentmiklós polgár-

mestere a helyi sajtó munkatársainak 

kedd délelőtti sajtótájékoztatóján: 

„Annyit szeretnék változtatni a dolgo-

kon, hogy ettől fogva a sajtótájékoztató-

inkat sajtótájékoztató formájában tartjuk. 

Amikor pedig időszerű lesz, akkor tartunk 

sajtókonferenciát, ami azt jelenti, hogy a 

sajtó is kérdez. Ez a kettő között a különb-

ség. A sajtótájékoztatók úgy zajlanak majd, 

hogy elmondjuk, amit szeretnénk, amit 

tájékoztatásnak szánunk a közvélemény 

számára (és ha kell, írásban is megkap-

játok), utána csak megindokolt esetben 

lesznek interjúk. Úgy kell készüljetek, hogy 

amikor mi elmondjuk itt a pulpitusnál, 

amit elmondunk, akkor az marad.” Ezután 

felolvasott egy előre megírt szöveget a 

sajtótájékoztató témáját adó közelgő jóté-

konysági akcióról.

Mivel leszögezte, hogy ez az alkalom 

is sajtóTÁJÉKOZTATÓ volt, őt már nem állt 

módunkban kérdezni. A magunk részéről 

jobbító szándékkal jegyezzük meg, hogy 

a polgármester feltehetően a szóban 

elmondott sajtóközleményre, azaz egy-

szerű nyilatkozatra gondolhatott, hiszen 

a sajtótájékoztató avagy sajtókonferencia 

egy és ugyanaz, ez az az intézményes és 

szervezett keret, amikor a sajtó egy időben 

kérdezhet.

Kár, hogy nem kérdezhettünk egy olyan 

eseményen, ami sajtótájékoztatóként volt 

meghirdetve (ahol helye van a kérdések-

nek), mert szerettünk volna választ kapni 

például azokra a kérdésekre, amelyeket 

november 9-én küldtünk el írásban a város-

háza szóvivőjének, aki azt felelte, hogy a 

polgármester a napokban tart majd sajtótá-

jékoztatót, és akkor be tud számolni erről is. 

Mint most kiderült, a gyergyószentmiklósi 

városházán mostantól másképp értelmezik 

a válaszadást.

A november 9-ei dátum azért lényeges, 

mert aznap múlt egy éve, hogy lebontották 

a főtéri pergolát. Ez a városközpont átala-

kítását előkészítő folyamat része volt. Az 

évfordulón szerettük volna megtudni, mi az 

oka, hogy a gyergyószentmiklósiak azóta 

sem látnak előrelépést a központ felújítása 

kapcsán. Valószínűleg érdekelné a gyer-

gyóiakat – és nem csak –, hogy hol tart a 

beruházás előkészítésének folyamata.

Tulajdonképpen nincs is kérdés, minden 

világos.

• J E G Y Z E T 

• Az eredetileg tervezettnél kevesebb nyál alapú koronavírustesztet sikerült be-
szerezni, így ezek pár nap késéssel érkeznek meg az iskolákba. Várhatóan csak 
december 2-án kerülhet sor az első nyáltesztek lebonyolítására. Bár az iskolák csak 
a héten döntenek arról, hogy kiadják-e a teszteket a szülőknek vagy az iskolai alkal-
mazottak végzik el a gyerekeken, valószínűsíthető, hogy a tanintézetek túlnyomó 
többsége a családban történő tesztelés mellett dönt.




