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Expert în sanatate publica: Decizia de a elimina din scoli pragul de 6% este una
iresponsabila | O abordare egoista si lipsita de empatie
Expertul în sanatate publica Razvan Chereches sustine ca decizia de a elimina din scoli pragul de 6% este
una iresponsabila, egoista si lipsita de empatie, nefiind bazata pe dovezi stiintifice.
Razvan Chereches crede ca în urma deciziei va creste foarte multa rata de infectare
„Decizia de a elimina pragul de 6% este una iresponsabila si care nu este bazata pe dovezi stiintifice. Este ca si
cum s-ar decide ca promovabilitatea la Bacalaureat de va face de la nota 2 în sus si apoi ne-am bate cu pumnul în
piept ca avem rezultate bune. Scoaterea pragului de 6% (scos în mod arbitrar, fara un suport stiintific - exact la fel
cum a fost introdus) muta presiunea si responsabilitatea pe familii si scuteste ministerul educatiei de orice
complicatie - ei insista sa tina deschise scolile si nu au nicio legatura directa cu bunicii nevaccinati sau copiii cu
comorbiditati care vor ajunge la terapie intensiva. O abordare egoista si lipsita de empatie”, a explicat Chereches.
Expertul în sanatate publica mai spune ca Ministerul Educatiei nu a facut pregatirile necesare pentru valul 4 si
arata care sunt solutiile sale.
„Sunt extrem de acord cu importanta ca scoala sa fie fata în fata, dar acest lucru putea fi obtinut doar daca se
pregateau si introduceau înca din vara: testarea saptamânala a tuturor copiilor si cadrelor didactice, obligativitatea
vaccinarii la cadrele didactice, introducerea de protocoale si metode de ventilatie pasiva si activa în clase,
obligativitatea mastii cu repercursiuni în cazul nerespectarii si asigurarea distantarii în salile de clasa”, a adaugat
Razvan Chereches.
Decizia privind anularea pragului de 6 la mie pentru închiderea scolilor a fost anuntata miercuri de ministrul
Educatiei în urma unei consultari cu specialistii în domeniul medical.
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