Tisztelt intézményvezetők, kedves Szülők, Kollégák!
Kérjük Önöket, olvassák el figyelmesen a koronavírus járvánnyal kapcsolatos alábbi
tájékoztatásunkat. Jelen tájékoztatásunk a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat és az
Operatív Törzs tájékoztatásai valamint orvosok ajánlásai alapján készült.
Felhívjuk az Intézmények, az Intézményvezetők, a kedves szülők és munkatársaink
figyelmét, hogy a megbetegedések megelőzése közös érdekünk, ezért kérjük, az alábbi
szabályok szerint járjanak el, a gyermekek dolgozók és az egész közösség védelme
érdekében. Azért hogy a súlyosabb intézkedéseket elkerülhessük, tartsák be a
tájékoztatónkban foglaltakat.
1. Nyomatékosan kérjük az oktatási-nevelési intézményeinkben dolgozó
munkatársainkat, a szülőket, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges ebben
az
időszakban
ne
utazzanak
külföldre.
2. Amennyiben fenti kérésünk ellenére mégis külföldre utaznak, kérjük, ne keressék fel
intézményeinket és gyermekeiket is tartsák otthon abban az esetben is, ha a családból
csak egy valaki járt külföldön és a gyermek nem. A koronavírus a lappangási ideje
alatt is fertőz, vagyis a kb. kéthetes tünetmentes időszakban is továbbadható.
3. A szülőket kérjük, ha iskolás, óvodás gyermekük fejfájásra, rossz közérzetre,
torokfájásra panaszkodik vagy hőemelkedése, láza van, tartsák otthon a gyermeküket,
amíg a panaszok el nem múlnak. Betegség után csak tünetmentes napok leteltével
mehetnek iskolába, óvodába, kizárólag orvosi igazolással! Az intézmények vezetőit
kérjük, hogy igazolt távollétként fogadják el a Tájékoztatóban felsorolt távolmaradási
okokat mind diákjaink, mind munkatársaink esetében a hazatérésüket követő
tizennégy
napig.
4. Kérjük, hogy intézményeink vezetői fokozott figyelmet fordítsanak a közegészségügyi
előírások betartására, intézkedjenek, hogy a takarítók, dajkák a kilincseket továbbá a
gyakran érintett tárgyakat a nap során rendszeresen fertőtlenítsék.
5. Kérjük, az Intézményeinkbe érkezőket az alapvető higiéniai szabályok betartására.
Kérjük, mossanak gyakran kezet, továbbá kerüljék a beteg emberekkel, fertőzöttekkel
történő kontaktust.
6. Kérjük, oktatási-nevelési intézményeink használóit, hogy tömegközlekedési eszközök
használatát követően, oktatási épületeinkbe belépve vagy hazaérve azonnal bő meleg
szappanos vízben mossanak kezet és arcot. Kérjük, hogy koszos kézzel ne nyúljanak a
szájukhoz, tüsszentéshez, köhögéshez egyszer használatos zsebkendőt használjanak.
7. Javasoljuk, hogy a közvetlen érintkezési formákat kerüljék – találkozásnál,
búcsúzásnál kézfogás, ölelés, puszi, stb.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján ( https://www.nnkgov.hu) folyamatosan
frissülnek a hírek, tájékoztatók a megbetegedéssel, illetve a fertőzés megelőzésével, a

szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan, továbbá a Kormány felhívásai a www.kormany.hu
weboldalon a Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményei között érhetők el.
Elindult a koronavírussal összefüggő feladatokat koordináló operatív törzs információs
honlapja is ( www.koronavirus.gov.hu).
Ezeken a honlapokon megjelenő információkat folyamatosan nyomon lehet követni.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda „Felhívás a koronavírussal fertőzött területeken járt
állampolgárokhoz” felhívásával összefüggésben nyomatékosítva az abban foglaltakat,
kérjük, hogy abban az esetben, ha tudomása van olyan személyről ( munkatárs, szülő,
gyermek, ) aki fertőzéssel érintett területen járt/tartózkodott, akkor hívja fel figyelmét és
tájékoztassa, hogy a hazajövetelt követően 14 napig kísérje figyelemmel egészségi állapotát
és az intézményt addig ne látogassa.
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 értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy
gyermekük óvodapedagógusát is az eseményekről.
A fertőzéssel érintett területek aktuális listájáról a 06-80/277-455 vagy a 06-80/277-456
zöldszámon, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékozódhatnak.
A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel óvodánkban az alábbi
intézkedések kerültek bevezetésre 2020.03.13-tól:










odafigyelés a személyi higiénére,
a gyerekekkel gyakrabban mosatunk szappanos vízzel kezet ( legalább 40 mp )
biztosítjuk a kézfertőtlenítési lehetőségeket,
tüsszentéskor, köhögéskor felhívjuk a gyermekek figyelmet a papír zsebkendő
használatára, amit használat után ki kell dobni, majd kezet kell mosni,
a gyermekek és felnőttek törölközőit naponta cseréljük,
gyakran szellőztetünk,
a gyermekek által használt játékokat, eszközöket gyakrabban mossuk át fertőtlenítős
vízzel,
szintén gyakrabban fertőtlenítjük azokat a felületeket, melyeket a gyerekek kézzel
többször érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.)
a tervezett külsős programok, rendezvények elmaradnak,

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket, és mindenkinek jó egészséget kívánunk,
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