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Kedves Szülők! 

A járványhelyzet súlyosbodása kapcsán osztanék meg Önökkel 
néhány gondolatot! 

Először is az intézmény és a fenntartó nevében szeretnénk megköszönni eddigi felelősségteljes 
együttműködésüket az iskolai járványügyi intézkedések betartásával kapcsolatban.  

Ennek köszönhetően ezidáig iskolánkban a lehetséges keretek között zavartalanul tudott működni a 
jelenléti oktatás. (Még ha annak számunkra fontos közösségi jellege kicsit veszített is fényéből 
átmenetileg.) 

Az Önök együttműködése és az intézményben a gyerekek és a munkatársak által folyamatosan 
betartott járványügyi szabályok eredményeképpen iskolánk jelenlegi járványügyi statisztikája jó: 

 szeptember óta 3 pedagógus volt igazolt COVID-fertőzőtt státusszal 10, illetve 14 napig 
távol, ők mindhárman negatív teszt után engedéllyel ismét dolgoznak 

 jelenleg 3 kollégánk önkéntes karanténban van egy-egy esetlegesen fertőzött kontaktja 
miatt 

 tanulóink közül jelenleg 1 fő igazolt fertőzött, ő az őszi szünet óta nem volt az iskolai 
közösségben (legalább 14 napja) 

 tanulóink közül átlagosan 4-6 tanuló szokott önkéntes karanténban otthon maradni iskolán 
kívüli fertőzött személlyel való találkozás miatt (Az ő szüleiknek különösen köszönjük 
önként vállalt felelősségteljes hozzáállásukat!) 

 tanulóink közül néhányan, - elsősorban valamilyen krónikus betegség miatti 
elővigyázatosságból maradnak otthon 

Mi az iskolában következetesen betartjuk és betartatjuk a gyerekekkel a járványügyi intézkedési terv 
szabályait (néhány a legfontosabbak közül): 

 minden, az intézmény épületébe belépő személy testhő mérésen és kézfertőtlenítésen esik 
át 

 a dolgozók a legártatlanabbnak látszó betegségtünetekkel sem jöhetnek dolgozni (orrfolyás, 
fejfájás… stb.) 

 a közösségi helyiségekben és az összevont ügyeleten mindenki maszkot visel 

 az osztályok keveredését igyekszünk a lehető legalacsonyabb szinten tartani (szünetek, 
szakkörök felfüggesztése, hagyományos iskolaiprogramok felfüggesztése) 

 minden foglalkozás előtt / után fertőtlenítjük a használt tárgyakat, eszközöket 

 naponta 2-szer fertőtlenítő takarítást végzünk a termekben, mosdókban, folyosókon, 
kilincseken stb. 

 az időjárás adta kereteken belül folyamatos légmozgást, illetve intenzív szellőztetést 
biztosítunk a helyiségekben 

 az ebédlőben fokozott elővigyázatosságból a gyerekek csak a saját maguk által használt 
terítékhez érnek hozzá, az ételt maszkban a felnőttek osztják 

 nem fogadunk külsős látogatókat (pl: a jövő évi elsőbe jelentkező családok tájékoztató 
napjait is elhalasztottuk) 

 szülőkkel való kapcsolattartáshoz a telefont vagy az online formát preferáljuk 
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Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy a mostani súlyosbodó járványhelyzetben Önök is tegyenek meg mindent a 
továbbiakban is gyermekeink és mindnyájunk biztonságának fenntartása érdekében: 

 Köszönjük, hogy befizetéseiket online utalással, vagy a pénz borítékban történő 
beküldésével intézik! 

 Köszönjük, hogy gyermekeiket csak a bejáratig kísérik, és az épület előtt várják meg 
őket! 

 Bármilyen betegség tüneteit mutató gyermeküket nem hozzák be az iskolába! 
(tüsszögés, köhögés, orrfolyás, hőemelkedés, fejfájás, hasfájás, hasmenés, kiütések 
stb.) 

 Ha napközben értesítjük Önöket, hogy gyermekükön tüneteket látunk, a lehető 
leghamarabb érte jönnek, és gyógyulását követően csak orvosi igazolással hozzák őt 
újra! 

 Törekednek rá, hogy gyermekük a kötelező tanórák után minél előbb haza tudjon 
menni az iskolából! Igyekeznek elkerülni az összevont ügyeletben való részvételt! 

 A pedagógusokkal lehetőség szerint online vagy telefonon tartják a kapcsolatot! 
Személyes találkozót a legnagyobb körültekintéssel, lehetőleg a szabad levegőn 
valósítanak meg! 

 Valószínűsíthetően vagy igazoltan fertőzött kontaktjaik esetén önkéntes 
karanténban otthon tartják gyermeküket! 

 Minden Önöket, illetve gyermeküket érintő járványügyi információt őszintén 
megosztanak velünk! 

 

Mi úgy gondoljuk, hogy a maszk használata, a védőtávolság 
betartása, a fertőtlenítés, a zsúfoltság elkerülése mellett legalább 
ilyen fontos fertőzésmegelőzési szabály az őszinte, nyílt 
kommunikáció! 

 

Együttműködésüket köszönöm! 

Üdvözlettel: Fikár Ildikó igazgató 

 

Budapest, 2020. 11. 06. 
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