Intézményi tájékoztatás az új koronavírussal (COVID-19) kapcsolatban
Tisztelt Szülők/Gondviselők!
A Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola vezetése az alábbi tájékoztatást adja az új koronavírus
kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatos intézkedésekről, teendőkről, eljárásokról.
Mindannyiunk (tanulók, pedagógusok, nevelést-oktatást közvetlenül segítők, technikai dolgozók,
szülők) közös érdeke, hogy elkerüljük a pánikot. Ezért kérjük Önöket, hogy minden esetben a
hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) olvasható információknak
megfelelően járjanak el.
A 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzetnek megfelelően minden iskolai rendezvényt,
programot lemondunk, felfüggesztünk, illetve későbbi időpontra halasztunk. Ennek értelmében a
március 15-i ünnepi műsor elmarad, tanulóink nem vesznek részt a meghirdetett versenyeken, a
Lázár Ervin Program előadásain. A felfüggesztés érintheti az osztálykirándulásokat, a Határtalanul!
tanulmányi utat, a nyári táborokat.
Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a megelőző tevékenységekre, ezért hetente több
alkalommal felhívjuk tanulóink figyelmét a helyes kézmosás szabályaira, annak gyakori elvégzésére,
Minden mosdó helyiségben rendelkezésre állnak a kézmosáshoz, fertőtlenítéshez szükséges
tisztítószerek, ezek rendszeres használatára kérjük, helyes használati módjára tanítjuk tanulóinkat.
A helyes kézmosásról szóló videók a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetők el. A
fenti linken elérhető kisfilmeket a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ által írtak alapján
minden osztály számára levetítjük. Kérjük a szülőket, hogy a videót otthon is mutassa be kiskorú
gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen.
Technikai dolgozóink minden nap óránként fertőtlenítik a kilincseket, ajtókat, szekrényajtókat, a
mosdóhelyiségeket, padokat egészségünk megőrzése érdekében.
A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a Kormány által létrehozott Operatív Törzs
elrendelte, hogy kerüljön sor a területileg illetékes rendőr-főkapitányságok szervezésében
tájékoztató iskolai program megszervezésére valamennyi alap- és középfokú nevelési-oktatási
intézmény pedagógus és diákközössége számára a koronavírus fertőzés járványszerű elterjedésének
megakadályozására irányuló ismeretekről és feladatokról.
Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg
bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy
minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz: konzultáljanak
telefonon a háziorvosukkal, a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban
lehetőleg otthonukat ne hagyják el, amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor
szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni
fog.

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 osztályfőnökét is az
eseményekről.
Az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos
fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az
Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés
elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük Önöket.
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