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Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésével kapcsolatos jogos aggodalmak miatt valamint a Dél-Budai
Tankerületi Központ igazgatójától kapott rendelkezés alapján tájékoztatom Önöket a szükséges
intézkedésekről.
A fertőzés megelőzésének érdekében kérjük, hogy hívják fel a gyermekek figyelmét az
általános higiéniai szabályok betartására, valamint a gyakori, alapos kézmosás
szükségességére. Tömegközlekedési eszközök használatát követően a gyerekek az épületbe
érve szappanos vízzel mossanak kezet. Kézzel ne nyúljanak a szájukhoz, szemükhöz.
Tüsszentéshez, köhögéshez egyszer használatos zsebkendőt használjanak.
A fertőződés kockázatának csökkentése érdekében iskolánk az alábbi intézkedéseket teszi meg:
-

Az iskolában a mosdókban kézfertőtlenítőt tartalmazó folyékony szappanellátást
biztosítunk.
A takarítást a mosdókban szintén fertőtlenítő szerekkel oldjuk meg, valamint
rendszeresen fertőtlenítjük a tanulói padokat és a kilincseket.
Az osztálytermekben rendszeresen szellőztetünk.
Tanulóinkat rendszeresen figyelmeztetjük a megfelelő higiéniai szabályok betartására.

Kérjük Önöket, hogy a vírusfertőzéssel érintett területekre történő egyéni látogatásokkal
kapcsolatban az alábbi megelőző intézkedéseket tegyék meg:
-

Ha Ön, gyermeke vagy családtagja hatósági intézkedéssel lezárt településen járt és már
visszaérkezett, akkor kísérje fokozott figyelemmel az érintettek egészségi állapotát a
terület elhagyásától számított tizennégy napig! Ez idő alatt ne jöjjön gyermeke iskolába!
Ha az érintett ez alatt az idő alatt belázasodna, feltétlenül keressék fel a háziorvost és a
kapott instrukciókat tartsák be!

-

Ha Ön gyermekével a közeljövőben utazást tervez koronavírussal érintett, különösen,
ha hatósági intézkedéssel lezárt területre, akkor kérjük, hogy erről értesítse az intézmény
vezetőjét!

-

A hazaérkezést követően tartsák be a fent említett tizennégy napos megfigyelési időt!

Amennyiben koronavírus fertőzéssel jelenleg nem érintett külföldi országba terveznek utazást,
kérjük tájékozódjanak az aktuális helyzetről! Az utazás tényéről tájékoztassák az intézmény
vezetőjét!
A lezárt települések listájáról, valamint az aktuális információkról a Zöld számon 06 08/277455 vagy a 06 80/ 277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet
tájékozódni. www.nnk.gov.hu
Amennyiben felmerül a betegség gyanúja, előfordulása, a háziorvos, illetve a területileg
illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális
eljárásrend szerint.
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Kérjük Önöket, hogy a leírt intézkedéseket az észszerűség keretei között és a lehető
leghatékonyabban tartsák be, támogatva a kialakult helyzet tudatos kezelését, de kerülve az
indokolatlan pánik kialakulását.
Amennyiben az aktuális helyzet indokolja, az intézkedések változhatnak, melyekről Önöket
tájékoztatni fogjuk.

Budapest, 2020.03.10.
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