
Intézményi tájékoztató az új koronavírussal (COVID-19) 
kapcsolatban  2020.03.15. 
 

Amint az hivatalos forrásokból nyomon követhető, a kormány az új 
koronavírus járvány terjedése miatt a köznevelési intézményekben új 
munkarend bevezetéséről döntött. Ennek értelmében, illetve az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, valamint a fenntartó Békéscsabai Tankerületi 
Központtól kapott legutóbbi tájékoztatások alapján az alábbiakról értesítjük tanulóinkat és szüleiket. 
 

2020. március 16. napjától (hétfő) az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben 
kerül megszervezésre. Ez a munkarend nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, 
amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 
Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. Fontos, hogy a gyerekek 
ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. A szülők igényei alapján, csak indokolt esetben (pl. azon szülők 
számára, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, egyéb közfeladatok és 
közellátás biztosításához) munkanapokon biztosítjuk a tanulók kiscsoportos felügyeletét. A megelőzés 
érdekében, a jogszabállyal összhangban a legjobb, ha a gyermekek otthon maradnak. Kiscsoportos felügyelet 
esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon maradna a gyermek. 

A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat. A gyermekek étkeztetése nem történhet az oktatási-
nevelési épületekben. A tanulók számára hétfőn (2020.03.16.) nem lesz étkezés (az esetleg felügyeletre 
bejöttek esetében sem). Azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb 
módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét. Az ilyen igények felmérését hétfőn reggel 10:00-ig végzik el a 
tagintézmények. Kérjük, hogy a szülők étkezési igény esetén telefonon keressék az iskolát, az osztályfőnököt. 
Indokolt esetben, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek, kedvezményre, ingyenes étkezésre jogosultak 
stb. esetében keddtől lehetséges étkezés – akkor is csak ebéd – biztosítása, amihez ételhordók szükségesek. A 
helyben étkezés nem lehetséges! Az ebédkiosztás minden tanuló saját székhely/tagintézményében történik a 
diákélelmezés munkatársai által és helyiségeiben, előre ütemezetten úgy, hogy egyszerre egy helyen a 
kiscsoportos létszámokat (maximum 10 fő) nem lehet meghaladni. Kérjük, hogy az ebédért egy családból csak 
egy személy menjen! 

A tanulók számára - kérésük esetén - az iskolai felszerelésüket kiadjuk. 

Minden esetre igaz, hogy az egyszerre nagy létszámban történő megjelenés elkerülése érdekében szükséges az 
egyeztetés az osztályfőnökkel! 

„... a tanulók lehetőleg (iskolán kívül is) kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. 
Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A 
gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg 
őket!” 

A szülőket, tanulókat a továbbiakban is a helyben szokásos módokon tájékoztatjuk a tudnivalókról (elsődlegesen 
az iskolai honlapokon, a Kréta rendszeren keresztül, e-mailen, telefonos megkereséssel, ablakba kitett 
tájékoztatókkal stb.). 
 

A kialakult helyzettel kapcsolatban kérjük Önöket, hogy csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon, 
megbízható forrásból származó információkat tekintsék hitelesnek. 
 

Megértésület köszönve együttműködő közreműködésüket kéri: 

Az intézmény vezetése 

 

További információk: 
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új 
munkarend bevezetéséről (Magyar Közlöny 42. szám, 2020. március 14., szombat, https://magyarkozlony.hu/) 
Kormányzati tájékoztató oldal a koronavírusról https://koronavirus.gov.hu/ 
Új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/uj-munkarend-a-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben 
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