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Tájékoztatás az új típusú koronavírus járványról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésemről, jelenleg
Magyarországon érvényben lévő eljárásrendről.
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az intézményekben a
tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedését megelőzendő az ENSZ Egészségügyi
Világszervezete (WHO), az Európai Járványügyi és Betegségmegelőző Központ (ECDC) és a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján kell eljárnunk. Kiemelten fontos a
megelőzés érdekében, hogy fokozott figyelemmel tartsuk és tartassuk be az intézményünkben a
WHO ajánlásait:
-

rendszeres takarítás és fertőtlenítés a közös helyiségekben vírusölő szer használatával

-

folyékony szappan használata

-

belső oktatás a megelőzés érdekében a szükséges higiéniai szabályokról.

Ennek megfelelően a mai napon minden helyiségben, ahol mosdó található, kihelyezésre kerültek
a folyékony szappanok, kézmosók, fertőtlenítők. Az Érdi Tankerületi Központ, Herceghalom
Község Önkormányzata, a Szülői Szervezet segítségünkre vannak a járvány megelőzésében,
megfelelő tájékoztatásban, a fertőtlenítő szerek beszerzésében. Holnapi nap folyamán a tanulók
részletes tájokoztatásban vesznek részt, mely segíti őket a fokozott higiéniai szabályok
betartásában. Minden kézmosó helyen kihelyezésre kerül a fertőtlenítő kézmosás menete.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelenleg érvényben lévő tájékoztatója:
2019 végén új típusú koronavírus kezdett terjedni Kínában. A tüdőgyulladással járó fertőzés
okozta nemzetközi krízis helyzetre reagálva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) életbe
léptette a globális egészségügyi vészhelyzetekre kidolgozott protokollt. Magyarországon
jelenleg nincs koronavírusos beteg, ugyanakkor a betegség elleni védekezés érdekében operatív
törzs állt fel, illetve az ingyenesen hívható zöldszámokon 06-80-277-455 és a 06-80-277-456
bárki kérhet tanácsot.

______________________________________________________________________________
Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!
Mindenkit foglalkoztat a Kínából kiindult koronavírus járvány. Tekintve, hogy a vírus ellenszere
nem ismert, jelenleg az a legfontosabb, hogy csökkenjen a vírus terjedésének esélye.
Felhívom a tanulók, szülők és a munkatársak figyelmét, hogy jelenleg mit tehetnek a vírus
terjedése ellen:
-

gyakori és alapos kézmosás,

-

helyes zsebkendő használat,

-

szellőztetés,

-

személyközi kapcsolatokban nagyobb távolság megtartása,

-

kézfogások mellőzése.

Kérem a kedves szülőket, hogy ha gyermekük betegnek érzi magát, ne menjen közösségbe,
hanem haladéktalanul forduljon orvoshoz.
A koronavírus okozta megbetegedés főbb tünetei:
- a nehéz légzés,
- a légszomj,
- a száraz köhögés,
- de legfőképpen a magas láz.
Mivel ezek a tünetek lényegében megegyeznek a téli időszakban gyakori influenza tüneteivel,
fontos, hogy ne keltsünk pánikot, de szükség esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Külön felhívom azoknak a szülőknek a figyelmét, akik az utóbbi 14 napban Olaszország érintett
részén és környékükön, illetve a vírussal fertőzött 11 ország valamelyikében jártak a
hazajövetelüket követően igyekezzenek otthonukban maradni, amennyiben a betegség tüneteit
észlelik magukon maradéktalanul értesítsék háziorvosukat, háziorvosi ügyeletet, kérjenek
szűrővizsgálatot és a többi tanuló egészségének védelmében a lappangási időt (2 hét) töltsék
otthon. Ezt követően orvosi igazolással érkezhetnek vissza a közösségbe.
Együttműködésüket, megértésüket kérem.
Herceghalom, 2020. február 25.
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