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Zeleno potrdilo:
za ali proti?

ovo šolsko leto je s seboj prineslo pomembne spremembe,
ki so sprožile veliko kritik. Največ
se seveda govori o zelenem ali
covidnem potrdilu (v Italiji sicer imenovanem Green pass), ki ga mora obvezno
pridobiti tako pedagoško kot podporno
osebje na šoli. Šolski delavci so se razdelili
na dva dela: na tiste, ki so za obvezno
covidno potrdilo, in tiste, ki so proti
temu. Kot dobro vemo, potrdilo lahko
dobimo, če smo cepljeni, če imamo negativni test ali smo preboleli covid-19.
Zadnje raziskave kažejo, da se je v Italiji
cepilo približno 90 % šolskega osebja. V
nekaterih deželah, kot so npr. FJK, Toskana, Kampanija in druge, naj bi dosegli
100-odstotno precepljenost osebja. Podatek pa še ni dokončen.
Uvedbe obveznega covidnega potrdila
v šolah vsi niso dobro sprejeli. Zaradi
tega je prišlo do stavk in protestov. Nekateri so celo dali odpoved v znak nasprotovanja, saj niso bili naklonjeni cepljenju ali skoraj vsakodnevnemu testiranju.
Da bi več izvedeli o tem, kakšno je na
šolah mnenje o covidnem potrdilu, smo
zastavili nekaj vprašanj dijakom in profesorjem.
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no_vax_italia: ja če nimas cepiva ne morš v osmico, pero če nimaš
državljanstva si lahko v Italiji!!!
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primorski.eu: V tržaškem pristanišču je osebje agencije za carine
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Elena Braini, profesorica
V tem obdobju veliko govorimo o
cepivu in njegovi
učinkovitosti, o
tretjem odmerku
in o zakonu, ki določa obveznost covidnega potrdila
za razne dejavnosti ter po novem
za zaposlene vseh
sektorjev. S tem ukrepom želi država
ustvariti varnejša delovna okolja ter preprečiti ponovno zaprtje raznih dejavnosti,
tudi šol. In s tem se popolnoma strinjam.
Soglašam z uvedbo zelenega potrdila za
skoraj vse dejavnosti. Cepivo in zeleni
potni list sta trenutno edini sredstvi na
razpolago za zajezitev virusa in v pomoč
ekonomiji. Izobraževanje in gospodarstvo
sta že veliko pretrpela, zato moramo
preprečiti, da bi se vse to ponovilo. Zaupam tudi strokovnjakom, ki preučujejo
virus in podpirajo obveznost cepljenja.
Zakaj pa jim ne bi? Menim še, da pravilna
uporaba mask in osebna razdalja pripomoreta k zaščiti sebe in drugih. Zavedam
pa se, da se zaradi zdravstvenih razlogov
nekatere osebe ne morejo cepiti. Tem
moramo zagotoviti zaščito in varnost.
Jasna Merkù, profesorica
Če so cepljene
osebe varne pred
okužbo,
čemu
ustvarjati razlike?
Divide et impera!
Očitno problem ni
povezan le z
zdravstveno situacijo, ampak tudi s
politično, pravno
in ekonomsko.
Vzgojili so me, da vedno prisluhnem tistim, ki so za, in tudi onim, ki so proti.
Redno spremljam uradne podatke in jih
primerjam. Ti podatki so javni, na njihovi
osnovi si lahko vsak ustvari mnenje in

ga utemelji. Vemo, da ne obstajata popolna črna in popolna bela, temveč le
nešteto odtenkov teh barv. Le kdor je
sposoben uskladiti te kontraste v skladnost, bo doživel lepoto. To je umetnost
življenja, naš sedanji izziv. Ne delajmo si
utvar, nazaj ne moremo, nič se ne bo povrnilo v prejšnje stanje. Na nas sloni odgovornost, da bo prihodnost boljša in
človeku naklonjena. Vsi moramo prispevati k spremembi. Kljub napetostim, verjamem, da smo tega sposobni.

Vladimir Jerman, dijak
Z uporabo zelenega potrdila se strinjam, ker mislim,
da to ljudi prisili k
cepljenju. Prej se
bodo cepili, prej
bo vsega tega konec. Prisiljeni so,
ker bo v roku dveh
tednov zeleno potrdilo potrebno
vsepovsod, kot je že sedaj za vstop v
notranjost restavracij in lokalov. Kdor

Koda QR,
sistem
z veliko
možnostmi

zadnjih mesecih smo slišali veliko razpravljanja o kodi QR, ki
jo uporabljajo pri preverjanju
veljavnosti zelenega potrdila. A
koliko zares vemo o tej črno-beli kodi?
QR je okrajšava za »Quick Response«, kar
pomeni »hiter odziv«, ker so to kodo
razvili v prvi polovici devetdesetih let v
japonskem avtomobilskem podjetju, ki
je potrebovalo hitro prepoznavanje raznih
vsebin. Kasneje je podjetje tehnologijo
kode QR dalo na razpolago za prosto
uporabo. Uveljavitev pametnih telefonov
je nato ogromno pripomogla pri širši
uporabi in razvijanju te kode, zato so se
razvile različne nove vrste, kot je npr.
micro QR, ki jo uporabljajo, ko imajo na

V

nima zelenega potrdila, ne bo nikoli več
stopil v restavracijo ali bar? Sam tega ne
bi zdržal.
Joseph Pertot, dijak
Ne strinjam se, ker
se sam nočem cepiti (ker sem mlad
in ne potrebujem
cepiva, tudi glede
na to, da dejansko
ne
preprečuje
okužbe). Zeleno
potrdilo krši moje
z rojstvom pridobljene pravice.
Ne strinjam se z rešitvijo, da je cepivo
zastonj, testiranje pa si moramo sami
plačevati. Njegova cena je 15 EUR, a je
proizvodna cena zagotovo veliko nižja.
Ne strinjam se, da sploh obstajajo omejitve za tiste, ki nimajo covidnega potrdila. Če je že treba vzpostaviti omejevanje, naj bo to brezplačno. Testi so po
mojem tudi varnejši, saj po njih zagotovo
vemo, ali je kdo negativen ali pozitiven.
Po cepljenju pa ne.

voljo malo prostora in je treba prikazati
malo informacij, ali črtna koda, pri kateri
gre za podoben sistem, prikazan s kodirnimi črtami. Uporaba kode QR je zelo
enostavna, saj zadostuje pametni telefon,
ki dekodira in odpre vsebino, s katero je
ta povezana; pri tem gre lahko za povezavo na spletno stran, dokument, fotografijo, brezžično povezavo, deljenje
strani na družbenih omrežjih ... Enostavno
je tudi ustvarjanje te kode. Vsakdo lahko
brezplačno ustvari kodo QR, na katero
lahko poveže, kar želi, in koda je lahko
personalizirana na različne načine in z
različnimi stili. V brskalnik samo vtipkate
iskalni niz »QR code generator« in dobili
boste spletno stran, ki ima več možnosti
za ustvarjanje osebne kode QR, ki je
lahko uporabljate na različne načine.
Za covidna potrdila pa so ustvarili bolj
zapleten sistem, saj ga uporablja celotna
Italija in treba je paziti, da koda QR pokaže samo določene informacije, da je
veljavnost potrdila točna in vedno posodobljena, zato bi bilo ta sistem težko
ogoljufati.
Koda QR je zelo dober način, da življenje
postane bolj interaktivno in nam lahko
služi pri inovacijah in pri spoznavanju
kulture, zgodovine in znanosti.

