Sănătatea elevilor și profesorilor, mai presus
de interesele politicienilor
Politizarea pandemiei și absența solidarității au agravat criza în care ne aflăm și au
anulat eforturile depuse pentru limitarea răspândirii COVID-19 în timpul stării de
urgență.
Guvernul a ezitat să acționeze ferm și consecvent pentru aplatizarea curbei infectării, iar
partidele din opoziție au bagatelizat pericolul, contestând la CCR măsurile adoptate de guvern
și îndemnând publicul să nu poarte mască. S-a ajuns până „eliberarea” din spital a persoanelor
infectate, în numele dreptului la liberă circulație, situație relatată – cu sarcasm – de presa
internațională.
Prin răspunsul inept și iresponsabil la criza fără precedent cu care ne confruntăm, politicienii nau făcut decât să-și arate disprețul pentru sacrificiile noastre: izolare, dificultăți financiare,
imposibilitatea de a fi alături de o persoană iubită, în ultimele clipe ale vieții acesteia. Toate
aceste sacrificii s-au dovedit zadarnice, din cauza unor jocuri politicianiste execrabile.
Din păcate, jocul continuă, iar următoarea mutare decisivă se va face în domeniul educației.
Miza electorală este enormă, dacă ne gândim la milioanele de părinți care se vor prezenta la
urne în această toamnă.
În ultima perioadă, s-au făcut presiuni tot mai mari pentru revenirea elevilor în clase, în ciuda
faptului că România înregistrează zilnic peste 1000 de cazuri noi de COVID-19. Președintele și
Guvernul Orban n-au rămas insensibili la aceste presiuni. Descentralizarea deciziei, anunțată
de Klaus Iohannis, nu face altceva decât să transfere responsabilitatea gestionării acestei crize
autorităților locale și școlilor. În acest fel, PNL speră să reducă din costul electoral al unui
eventual eșec.
În cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, miercuri, 5 august 2020,
Președintele României a prezentat trei scenarii cu privire la desfășurarea învățământului
preuniversitar, însă a făcut o eroare (asupra căreia a revenit, printr-un comunicat al
Administrației Prezidențiale): criteriul epidemiologic în funcție de care școlile se vor încadra în
scenariile „verde”, „galben” sau „roșu” va fi numărul total de cazuri noi înregistrate în ultimele
14 zile, în localitatea în care se află școala, raportat la 1.000 de locuitori, și nu media zilnică de
îmbolnăviri pe ultimele 14 zile.
Aici apare însă o primă problemă: pentru pregătirea scenariului adecvat, unitățile de

învățământ trebuie să cunoască situația epidemiologică a comunității în care funcționează, dar
și a celor din care provin elevii. În acest moment, Grupul de Comunicare Strategică anunță
zilnic doar numărul de cazuri noi la nivel național și județean.
În plus, funcționarea școlilor trebuie reglementată printr-un protocol care să includă măsurarea
temperaturii la intrarea în școală, distanțarea fizică, măști atât pentru elevi, cât și pentru
personalul didactic și nedidactic, dezinfectarea și aerisirea frecventă a spațiilor, igiena
riguroasă a mâinilor. Poate că și testarea elevilor și profesorilor ar trebui luată în considerare
de autorități.
În al treilea rând, trebuie asigurate resursele financiare necesare aplicării acestor măsuri,
inclusiv asigurarea finanțării asistenței medicale suplimentare în școli și a salariilor
personalului didactic suplimentar, pentru a face posibilă reducerea numărului de elevi din
sălile de clasă, acolo unde este cazul.
Nu în ultimul rând, autoritățile trebuie să se asigure că toți elevii au acces la dispozitive
electronice cu conexiune la internet, astfel încât scenariul trei să poată fi aplicat, în cazul
apariției unor focare de COVID-19 în școli. Guvernul a făcut deja primul pas în această direcție,
la sfârșitul lunii iulie, prin lansarea programului „Școala de acasă”. Să sperăm că nu vor
apărea piedici în derularea programului.
Redeschiderea celor 6293 de unități școlare nu trebuie să se facă sub presiune politică, ci
trebuie respectate aceste condiții esențiale pentru siguranța elevilor și a personalului din
învățământ. Dacă acestea nu pot fi îndeplinite, școlile trebuie să rămână închise.
* Material de Gabriela Tache, membru CNPP Educație
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