Tisztelt Szülők!
A járványhelyzet jelenlegi alakulása miatt szükségessé vált az EMMI által korábban kiadott
Intézkedési Terv kiegészítése.
Eszerint iskolánkra vonatkozóan:
- Idegen személy, szülő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető engedélyével.
- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek,
tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
- Nyomatékosan felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy az iskola területén csak maszkban
tartózkodhatnak. Kérjük, hogy csak nagyon indokolt esetben látogassák iskolánkat. Lehetőség
szerint minden ügyintézés online formában történjen. Amennyiben halaszthatatlan okból mégis
személyesen kell szülőnek az iskolába belépnie, az előre egyeztetett módon, szervezett keretek
között, a járványügyi szabályok betartásával ( maszk használata, 1,5 méter távolság) történjen.
Kérjük, gyermekeiket csak a kapuig kísérjék és a kapun kívül várják.
- Az iskola épületében kijelöltünk egy elkülönítő termet arra az esetre, ha valamelyik
tanulónál fertőzés-veszélyt észlelünk. Ebben az esetben az iskola értesíti a szülőt, aki
haladéktalanul köteles a beteg gyermeket az iskolából haza vinni és a gyermek
háziorvosát értesíteni. Az iskola értesíti továbbá az intézmény iskola egészségügyi orvosát
is. A gyermek iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Az igazolásnak
tartalmaznia kell, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Szülői igazolást nem
tudunk elfogadni.
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tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak,
vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;

• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
• émelygés,
• hányás és/vagy • hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát,
és kövesse az utasításait.

MINDEN JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉS A GYERMEK ÉS A CSALÁD VÉDELMÉBEN
TÖRTÉNIK.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

