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Intézményünk az alábbi tájékoztatót adja a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb 
intézkedésekről, teendőkről, eljárásokról. 
 
Tanulóink, szüleik, pedagógusaink és munkatársaink, valamint minden család védelme 
érdekében a mai naptól - megelőző jelleggel - minden iskolai rendezvényt, programot 
lemondunk, felfüggesztünk, illetve későbbi időpontra helyezünk át. Ilyenek pl. a március 15-i 
megemlékezés, a Lázár Ervin Program, versenyek, stb. A felfüggesztés érintheti az erdei 
iskolát, a Határtalanul! kirándulásokat, az Erasmus+ tanulmányutat, a nyári tábort. 
 
Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a megelőző tevékenységekre. Ennek keretében 
fokozottan figyelünk a szükséges fertőtlenítések megtörténtére és a takarítási eljárás 
szakszerűségére, kellő gyakoriságára. Minden mosdó helyiségben rendelkezésre állnak a 
kézmosásához, fertőtlenítéshez szükséges tisztító szerek, ezek rendszeres használatára kérjük, 
helyes használati módjára tanítjuk tanulóinkat. 
 
Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, ezért folyamatos és nagyfokú 
odafigyelést várunk el mindenkitől. Kiemelten fontos a megelőzés, ebben segít az alapos 
kézmosás. A helyes kézmosásról szóló videók a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken 
érhetők el. A fenti linken elérhető kisfilmeket a fenntartó tankerület által írtak alapján minden 
osztály számára levetítjük. 
 
A kialakult helyzettel kapcsolatban kérjük Önöket, hogy csak a hivatalos kormányzati 
tájékoztató oldalon, megbízható forrásból származó információkat tekintsék hitelesnek. A 
kormányzati tájékoztató internetes elérhetősége: https://koronavirus.gov.hu/. 
 
Kérjük, hogy azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel - akár 
itthon, akár külföldi tartózkodásuk során - a többiek érdekében is ne jöjjenek be az iskolába, 
maradjanak otthon, és haladéktalanul hívják fel telefonon háziorvosukat, érintett gyermekük 
orvosát. A továbbiakban az orvosok utasításai szerint járjanak el. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztere által korábban kiadott tájékoztató értelmében kérjük 
továbbá, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása, illetve gyermekük ellátása, a 
többi tanuló védelme érdekében amennyiben a tanuló/szülő/család egyéni utazáson vett részt 
hatósági intézkedés által lezárt, fertőzéssel érintett területen, úgy az érintett gyermek 
egészségügyi állapotát 14 napon keresztül fokozottan figyeljék. A lezárt területekről a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ honlapján is tájékozódhatnak: https://www.nnk.gov.hu/. 
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