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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hohn Krisztina (LMP)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan készülnek az iskolák újranyitására?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A járvány tetőzése után a korlátozások lazításán van a hangsúly, így hamarosan rendelkezni kell
mind a június 2. utáni iskolalátogatásról, mind az őszi időszak járványügyi készültségéről. Az
iskolák újranyitásának feltételei az intézményi és közlekedési szinten megvalósult felkészültség a
vírus terjedésének megakadályozására és a rendelkezésre álló védőfelszerelések. Ezek
függvényében is csak egészségügyi szakember engedélyével nyithatók újra az iskolák.
A WHO szerint is számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy télen újabb vírushullám érkezik, mely az
időszaki influenza-járvánnyal együtt még súlyosabb lehet, mint az első hullám. Épp ezért ki kell
alakítanunk egy olyan intézkedésrendszert, melynek segíségével hosszabb távon is együtt lehet élni
a korlátozásokkal. Az iskolákat sem lehet évekig zárva tartani. A tanulmányok, mentális állapot, a
családok költségvetése, de főleg a legfiatalabb gyerekek fogják ezt a legjobban megsínyleni. Ezért
ki kell hamarosan találni egy olyan alternatívát, ami hosszú távon lehetővé teszi a járvány
fertőzésveszélyeinek csökkentését működő iskolák mellett.
A hosszú távú megoldáshoz természetesen figyelembe kell venni azt, hogy a pedagógustársadalom
40%-a a járvány szempontjából már veszélyeztetett korosztályba tartozik, így olyan megoldás
szükséges őszre, ami lehetővé teszi ezen idősebb tanárok egészségügyi kockázatainak
minimalizálását (pl.: idősebb tanárok távoktatási feladatokban való nagyobb részvétele, illetve fiatal
tanárok minél nagyobb számú bevonása).
Fentiekre való tekintettel kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy:
1.Hogyan készül a kormány az idősebb pedagógusok védelmére az újbóli iskolanyitás idejére?
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. május 18.
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