
Soron kívüli tájékoztatás a koronavírussal összefüggő megelőző intézkedésekkel 

kapcsolatban 
 
Tisztelt Szülők! 

 

Intézményünkben, a Budafok – Tétényi Baross Gábor Általános Iskolában, koronavírussal fertőzött 

személyről nincs tudomásunk. 

 

A megelőzés érdekében, a Dél-Budai Tankerületi Központ javaslatai és utasításai alapján a következő 

intézkedéseket tettük és tesszük: 

 Folyamatosan figyeljük és végrehajtjuk a felettes szervektől érkező utasításokat. 

 Rendszeresen beszélgetünk a tanulókkal a megváltozott körülményekről, a megelőzést elősegítő 

szabályokról betartásának szükségességéről. 

 Minden mosdóban elhelyezésre került egy figyelemfelhívó plakát a helyes higiéniai teendőkről, a 

kézmosás fontosságáról. A Tankerület a mosdókba plusz kézfertőtlenítő szereket biztosít, azok 

kiszállítása és kihelyezése folyamatban van. 

 A kézmosáshoz szükséges eszközöket folyamatosan és rendszeresen pótoljuk. Kérjük, ösztönözzék 

gyerekeiket azok takarékos és rendeltetésszerű használatára! 

 Fokozottan ügyelünk a közösségi terek takarítására, a mosdók és a kilincsek többszöri fertőtlenítésére. 

 Minden nagyobb létszámú iskolai programot lemondunk:  

- a március 15-i ünnepség helyett az iskolarádió segítségével, osztálykeretben tartjuk meg a 

megemlékezést, 

- nem megyünk színházba, moziba, kiállításra, idén elmaradnak az utazással járó 

osztálykirándulások, erdei iskolák, DÖK kirándulás, a hagyományos „Bemutatkozunk” program! 

 

A tanulók, a pedagógusok és a családok biztonsága érdekében kérünk mindenkit hogy: 

 A fertőzés elkerülése érdekében közzétett irányelvek, javaslatok betartásával tanúsítsanak felelős 

magatartást, és erre ösztönözzék gyermekeiket is! Beteg gyereket ne küldjenek iskolába! 

 A pánik és a valótlan hírterjesztés helyett kövessék a https://koronavirus.gov.hu oldal információit és 

segítsék munkánkat! 

 Kérjük, ne jöjjenek be az iskola épületébe, lehetőség szerint telefonon vagy elektronikusan 

intézzék ügyeiket! A napköziseket 16 órakor az udvaron várják meg!  

 Rendszeresen kövessék figyelemmel a KRÉTA e-napló bejegyzéseit, amelyen keresztül változások 

esetén tájékoztatjuk a szülőket. Arra kérjük Önöket, hogy a témával kapcsolatos észrevételeiket vagy 

kérdéseiket is lehetőleg ezen a felületen juttassák el hozzánk. 

 Csak akkor utazzanak külföldre (Románia, Ausztria stb.), ha az nem tűr halasztást, feltétlenül 

szükséges! Amennyiben mégis külföldön jártak, a felettes szervek javaslata alapján gyermekük - a 

többiek érdekében - a visszaérkezéstől számított 14 napig maradjon otthonában! Kérjük, 

gondoskodjanak arról, hogy a hiányzás miatti lemaradás pótlásra kerüljön! A tananyag, házi feladat 

követéséhez kérjék osztálytárs segítségét, a kapcsolattartáshoz használjanak elektronikus eszközöket!  

 Ha biztos tudomásuk van az iskolát érintő koronavírusos fertőzés veszélyéről, azt telefonon jelentsék 

a +361/3624505-ös központi számon! 

 

A fent leírtak a 2019/2020. tanév végéig érvényesek. Változás esetén értesítjük Önöket. 

 

Köszönjük, hogy együttműködésükkel és megértésükkel segítik munkánkat és a vírus terjedésének 

megelőzését. 

 

Budapest. 2020. március 12. 

 

       Kukainé Békési Emese 

           intézményvezető 

https://koronavirus.gov.hu/

