Nyugat.hu
https://www.nyugat.hu/cikk/valoszinuleg_hetfotol_bezarnak_a_magyar_iskolak_is

Valószínűleg hétfőtől bezárnak a magyar
iskolák is
MTI/Nyugat - 2020-03-13 18:27:20
Valamennyi parlamenti párt egybehangzóan az iskolák hétfői bezárása mellett foglalt állást a
koronavírus terjedése miatt a pénteki hétpárti megbeszélésen - közölte Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal.
Mint mondta: ezt fogja a kormány felé tolmácsolni, és várhatóan 24 órán belül döntést hoznak.
Gulyás Gergely közölte: az operatív törzsnek van egy szakmailag megalapozott véleménye.
Magyarországon a megbetegedések száma az egyik legalacsonyabb Európában, s önmagában ez
talán nem indokolná az iskolák bezárását.
Ugyanakkor azt is látják, hogy nagyon sokan nem érzik biztonságban a saját gyermekeiket, és
ebben a helyzetben arra kell tekintettel lenni, hogy a védekezéshez úgy tudjanak hozzájárulni, hogy
az Magyarország polgárai számára a lehető legmegnyugtatóbb legyen - fogalmazott a miniszter.
Gulyás Gergely hozzátette: valamennyi parlamenti frakció azt a véleményt fogalmazta meg, hogy
hétfőtől az összes iskolát zárják be. A kormány a frakciók álláspontjának ismeretében fog döntést
hozni - rögzítette a tárcavezető.
Arra a kérdésre, hogy fizetés nélküli vagy fizetett szabadságra mennek-e adott esetben a
pedagógusok, azt mondta: ha úgy döntenek, hogy hétfőtől nincs iskolai tanítás, akkor a törvények
szerint a pedagógusoknak távolléti díj jár. Ennek összege megegyezik a fizetéssel - jelezte.
Ugyanakkor arra is kitért, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen a tanévnek majdnem az
egyharmada még hátra van. Az érettségi pedig az egyetlen kimeneti pont, tehát meg kell próbálni
arról is gondoskodni, hogy a vizsgát le lehessen tenni.
Hozzátette: abban nagyjából egyetértés van az orvosszakértők között, hogy ez az egészségügyi
válsághelyzet nem néhány hétig, hanem sokkal inkább néhány hónapig fog tartani. Nincs garancia
arra, hogy mikor tudják újra kinyitni az iskolákat, ha a bezárás mellett döntenek, ezért gondolták,
hogy válsághelyzetben, parlamenti demokráciában minden parlamenti frakcióval szükséges
egyeztetni. A kormány számára az segítség, hogy ebben a kérdésben teljes az egyetértés - mutatott
rá a tárcavezető.
Arról, hogy az iskolák bezárása az egyházi fenntartású intézményekre is vonatkozik-e, azt mondta:
nem tudja elképzelni, hogy a kettőt külön kezeljék.
A miniszter további kérdésre válaszolva elmondta még: minden olyan kérdést érintettek a
tanácskozáson, ami a védekezéssel összefüggésben van. Ez a második egyeztetés volt, és úgy tűnik,
lesz a megbeszéléseknek egy kialakult rendje, hetente legalább egyszer, de lehet, hogy többször is
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fognak egyeztetni.
Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta: az iskolák bezárása komoly
eszköz a koronavírus-fertőzés terjedésének lassításában, elsősorban a tavaszi szünet előrehozásával
és akár meghosszabbításával.
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője szerint minden lehetséges megelőző lépést meg kell
tenni. Fontosnak nevezte, hogy a pedagógusok megkapják bérüket, ahogy a gyermekekkel otthon
maradó szülők is. Szólt annak szükségességéről is, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek
biztosítsák az étkezést.
Schmuck Erzsbébet, az LMP frakcióvezető-helyettese hangsúlyozta: a védekezéshez szükséges
források biztosítása érdekében minél előbb be kell nyújtani a 2020-as költségvetés módosítását.
Ezekben a pedagógusok és a szülők kieső bére után is támogatást kell biztosítani.
Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese szerint a kormány dolga,
hogy kidolgozza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a szülőknek az otthonmaradást. A
pedagógusok tájékoztatását és teljes bérezését is szükségesnek ítélte. Kijelentette: elfogadhatatlan,
hogy érintetteknek nem biztosítják a tesztelés lehetőségét.
Lukács László György (Jobbik) azt kérte a kormánytól, hogy "kapcsoljon nagyobb sebességre", és
hozza meg a lehető legtöbb intézkedést a maximális biztonság megteremtése érekében.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

