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Tisztelt Szülő! 

A várhatóan emelkedő betegszámok miatt szeretném Önöket tájékoztatni a járványhelyzettel 
kapcsolatos intézkedésekről. 

Ami a legfontosabb, hogy csak egészséges gyerek jöjjön iskolába! Tünetek esetén fel kell 
venni a kapcsolatot a háziorvossal, aki eldönti, hogy szükséges-e a teszt vagy sem. A teszt 
eredményéig maradjon otthon! 

Amennyiben hivatalosan igazolt Corona-vírus fertőzött lesz valamelyik gyerek, azt kérjük 
bejelenteni az iskolában. 

Ebben az esetben az iskola teendői: 

• Amennyiben az adott tanuló a pozitív teszteredményt megelőző 2 napban iskolában 
volt, ezt nekünk a Járványügyi Hatóságnak és az Oktatási Hivatalnak jelezni kell. 

• A Járványügyi Hatósággal konzultálva születik döntés, hogy kik minősülnek szoros 
kontaktnak, akik emiatt 10 napos hatósági karanténba kerülnek. 

• Az Oktatási Hivatal minden egyes esetben egyedileg dönt arról, hogy online oktatás 
elrendelendő-e. Ez nem az igazgató hatásköre.  

• Várhatóan akkor kerülhet sor majd online oktatásra egy adott csoportban, ha több 
igazolt beteg, és nagyon kevés védett tanuló van. 

• Egyébként a védett tanulóknak, és a hatósági karanténba nem került tanulóknak jelenléti 
oktatást kell biztosítani, a többiek pedig önállóan pótolják a lemaradást. 

• Ha az igazoltan Corona-vírusos tanuló a pozitív teszt előtti két napon nem volt az 
iskolában, hivatalos teendőnk nincs, amint a gyerek felépül, igazolással visszatér az 
iskolába. 

A kötelező előírásokon felül iskolánkban plusz intézkedéseket is bevezettünk, a közösségi 
terekben kötelező a maszk használata, és a tanítási órán is javasolt. Kérjük, hogy biztassa 
gyermekét a folyamatos maszkhasználatra, amivel jelentősen csökkenthető a kockázat. 

Továbbá értesültünk arról, hogy hétvégén a tanulók több csoportos szórakoztató rendezvényen 
vettek és vesznek részt. Kérjük, hogy szülőként próbálják a gyerekeket ezektől távol tartani, 
hogy minél kisebb legyen a fertőzés kockázata. 

Amennyiben a családban igazolt beteg van, az érvényes szabályok szerint a védett, tünetmentes 
tanuló jöhet iskolába. De mi ennek ellenére kérjük, hogy lehetőleg maradjon otthon néhány 
napig, hogy ne fertőzhesse meg osztálytársait. Ezt a távolmaradást orvosi igazolással, vagy az 
egy háztartásban élő családtag hatósági végzésével tudja igazolni. 

Kérem, hogy ebben a várhatóan nehéz időszakban működjünk együtt gyermekeink 
védelmében. Az iskola azonban csak azokban a kérdésekben dönthet saját hatáskörben, amit a 
törvények lehetővé tesznek. Online vagy hibrid oktatás bevezetéséről csak az Oktatási Hivatal 
határozhat. 

Szarvas, 2021.11.18.     Tisztelettel: 

Kitajkáné Szántai Mária ig. 
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