Informare campanie
”Vaccinare și testare pentru învățare”
Oradea 15 aprilie 2021

Joi, 15.04.2021, în cadrul campaniei ”Vaccinare și testare pentru învățare” a vut
loc avea loc o nouă sesiune de prezentare și dezbatere în județul Bihor, cu
începere de la orele 15:00. Activitatea s-a desfășurat în format hibrid (cu
participare fizică și on-line), având ca scop informarea elevilor, cadrelor didactice
și a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor
pandemiei COVID - 19, prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și
prin testarea elevilor. Prezentarea campaniei și conducerea dezbaterii i-a revenit
domnului ministru secretar de stat SORIN ION.
Dezbaterea a fost deschisă de domnul inspector general școlar prof. Virgil-Nicolae
Blage care a prezentat informații referitoare la imunizarea în rândul personalului din
şcolile bihorene. Conform raportărilor, din cele 6.842 de cadre didactice din Bihor,
3.206 s-au înscris pe platforma RoVaccinare, iar 2.173 s-au şi vaccinat. Din personalulul
didactic s-au infectat cu Covid-19 – 411 persoane -, a menționat domnul inspector
școlar general.
În cadrul dezbaterii au fost abordate și analizate și alte probleme de interes pentru
desfășurarea activităților în sistemul de învățământ preuniversitar. În sala de
ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bihor unde s-a desfășurat activitatea,
pentru asigurarea distanțării și respectării condițiilor determinate de contextul
pandemiei, s-au aflat reprezentanți ai inspectorilor școlari, directorilor unităților
de învățământ preuniversitar, reprezentanți ai părinților și elevilor, câte un
reprezentant al Sindicatului Liber din Învățământ Bihor, respectiv Federația
Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”- Filiala Bihor,

directorul Centrului

Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, un reprezentant al Direcției
de Sănătate Publică Bihor.
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Online au fost invitați să participe la dezbatere toți inspectorii școlari, directorii
unităților de învățământ preuniversitar din județul Bihor, respectiv reprezentanți ai
presei.
Doamna dr. Diana Racz de la Direcția de Sănătate Publică Bihor a făcut o scurtă
prezentare referitoare la importanța campaniei de vaccinare susținută de
Ministerul Educației, contextul epidemiologic în care ne aflăm, dinamica ratei de
incidență la nivelul Municipiului Oradea și la nivelul județului Bihor. Cu această
ocazie a evidențiat parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și unitățile
de învățământ în gestionarea eficientă a situațiilor S-a reamintit despre importanța
campanie de vaccinare a cadrelor didactice și constituirea centrelor speciale de
vaccinare dedicate personalului din învățământ.
Domnul ministru secretar de stat a prezentat campania Vaccinare și testare pentru
învățare evidențiind importanța acestui demers pentru revenirea cât mai repede la
școală. A insistat apoi pe importanța vaccinării, testării și respectarea regulilor,
premise pentru asigurarea învățării față în față. În continuare au fost amintite
demersurile făcute de Ministerul Educației pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS
CoV 2, situația testelor pentru elevi și modalitatea de gestionare a acestora.
Domnul Sorin Ion a vorbit despre posibilitatea modificării ordinului comun pentru a
se asigura cadrul necesar testării elevilor, nu doar în cabinetele medicale școlare.
La finalul prezentării domnul ministru secretar de stat a răspuns întrebărilor
adresate de directori de școală, inspectori școlari, reprezentantul părinților și a
elevilor care au expus probleme legate de metodologiile în vigoare, naveta elevilor,
preocuparea părinților față de revenirea elevilor și preșcolarilor în unitățile de
învățământ, simplificarea procedurilor, aspecte legate de calendarul competitional
sportiv.
Domnul ministru secretar asigurat pe cei care au participat la acest eveniment că
va analiza toate aspectele și problemele ridicate în vederea identificării în timp util
a soluțiilor legale care se impun.
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