
 

Tisztelt Szülők! 

  

A következőkben a koronavírussal kapcsolatosan szeretném tájékoztatni Önöket! 

  

Az elmúlt hét óta az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO), az Európai Járványügyi és 

Betegségmegelőző Központ (ECDC) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásainak 

megfelelően takarítónőink fokozott takarítást és rendszeres fertőtlenítést végeznek iskolánkban 

vírusölő szerek segítségével. Külön figyelnek a kilincsek, padok felületének takarítására. 

 

A mosdókban vírus, gomba és baktériumölő, fertőtlenítő folyékony szappannal töltjük fel a kézmosó 

adagolókat. Kérjék meg Önök is gyermekeiket, hogy használják azt! 

Februárban minden kézmosó mellé kihelyeztük a megyei tisztifőorvos kézmosással kapcsolatos 

ajánlásait, utasításait. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek: 

 Rendszeresen mossanak kezet! 

 A helyes kézmosás alapos és legalább 20 másodpercig tartson! 

 Zsebkendőbe tüsszentsenek, köhögjenek! 

 A használt zsebkendőt a szemetesbe és ne a padra vagy a padba tegyék! 

 

Tekintettel a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos állandóan változó helyzetre a következőket kérem 

azoktól a szülőktől, akik külföldi utazással kapcsolatosan (pl. síelés) érintettek: 

Amennyiben gyermekük vagy családtagjaik bármelyike a koronavírus közösségi terjedésével 

érintett, illetve karantén alá helyezett területen  tartózkodott vagy fizikai kapcsolatba került olyan 

személlyel, aki ilyen helyen járt, közösségünk védelme érdekében keresse fel a háziorvost  

(telefonon) és kérjen  tájékoztatást a további teendőkről. Az ezzel kapcsolatos igazolást („közösségbe 

mehet”) az utazás után az iskolába érkezés első napján az osztályfőnöknek haladéktalanul adják át 

vagy a háziorvossal történt megbeszélés eredményéről e-mailben tájékoztassa az iskolát, az 

intézményvezetőt és az osztályfőnököt is! 

Tisztelettel kérek minden szülőt, hogy értesítse az osztályfőnököt, ha külföldön, a vírussal érintett 

területeken jártak az elmúlt hetekben vagy kapcsolatba kerültek koronavírussal fertőzött 

személlyel!  A lezárt települések listájáról, a fertőzéssel érintett területekről a Zöld számon illetve a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni (www.nnk.gov.hu).   

 Kérjük felelősen járjanak el és jelentsék, ha a járványban érintett területen voltak, mert egy esetleges 

14 napos otthonmaradás nem okoz olyan problémát, mint akaratlanul is lefertőzni egy egész iskolai 

közösséget és a diákok családjait! 

http://www.nnk.gov.hu/


 

A Zöld számnak (06-80-277-455,  06-80-277-456) nevezett információs vonal a hét minden napján 24 

órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak 

információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás 

biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében. Tudjuk, hogy általában a diákok inkább betegen is 

eljönnek az iskolába, mert nehéz pótolni a hiányzást, de most mindannyiunk érdekében kérjük, hogy 

csak egészségesen jöjjenek iskolába. 

 

A koronavírus tüneteiről, a lappangási időről, további részletekről és az eljárásrendről 

a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/523-eljarasrend-a-

2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban tájékozódhatnak. 

 

Iskolánk honlapján a koronavírussal kapcsolatban információkról a jobb oldali sávban 

tájékozódhatnak. 

 

2020. március 9. 

 

Köszönöm felelősségteljes együttműködésüket: 
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