Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban
Kedves Szülők!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a kialakult koronavírus helyzettel összefüggő azon
megelőző intézkedésekről, amik a mi megszokott iskolai életünket érintik. Megteszünk mindent
annak érdekében, hogy egészségesek maradjunk.
A tanulók az iskolába lépést követően azonnal kezet mosnak felnőtt felügyelet mellett, és ezt a
fertőtlenítést naponta többször ismétlik. Az iskolában minden mosdóban (WC-ben), a földszinti
folyosó fali mosdóiban és a mosdókkal felszerelt szaktermekben (rajzterem, háztartástan terem,
kerámiaterem) is fertőtlenítő kézmosók állnak rendelkezésre. Az informatika terem billentyűzeteit,
egereit is naponta fertőtlenítjük.
A takarítók fokozottan ügyelnek a naponta többszöri fertőtlenítésre.
Arra kérjük Önöket, hogy az iskolában csak a legszükségesebb és legkevesebb időben
tartózkodjanak. A bejárathoz is kézfertőtlenítőt szerelünk fel, hogy tudják Önök is használni,
amikor bent tartózkodnak az iskolában.
A március 15-i ünnepség nem a szokásos módon a tornateremben lesz megtartva, hanem
felvételről fogják látni a gyerekek tantermi körülmények között. Ennek ellenére kérjük az ünnepi
megjelenést: fehér felső és kokárda! A 3.a osztály tanítói és tanulói (a 4.b osztály néhány
tanulójával kiegészítve), illetve a táncbetéteket betanító Radics Rita tanárnő sokat, szívvel-lélekkel
készültek erre az ünnepségre. Köszönet nekik érte!
A nagyobb iskolai és iskolán kívüli rendezvények (nyílt nap, ovis foglalkozás, színház- és
könyvtárlátogatás, erdei iskola, skóciai út) bizonytalan ideig elmaradnak illetve elhalasztódnak.
Ezen a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon informálódhatnak az aktuális helyzetről:
(https://koronavirus.gov.hu).
A Klebelsberg Központ az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az
alábbiakról tájékoztatja Önöket:
„Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi
esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének,
a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai
közoktatási intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak
betartására:
A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniás szabályok betartása. Ennek
egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és hatékony kézmosás.
Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató
videót,
amelynek
elérhetősége
a
következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is
gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az
iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)

Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból
szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet
a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook)
létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató
oldal”,
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket
tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy
telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt
követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük,
amennyiben ilyen eset előfordul, akkor minden esetben értesítsék a köznevelési intézmény
vezetőjét,
vagy
gyermekük
osztályfőnökét
is
az
eseményekről.
Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak,
esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba,
kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
o
konzultáljanak
telefonon
a
háziorvosukkal,
o a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne
hagyják
el,
o amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják
telefonon,
aki
a
fentiek
szerinti
eljárás
megtételéről
gondoskodni
fog.
A Klebelsberg Központ folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos
fejleményeket, folyamatosan kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával,
mint az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő
intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat,
mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.”

