
Tisztelt Szülők! 

Több szülői és pedagógus megkeresés történt a járvánnyal kapcsolatban, ezekre 

szeretnék most válaszolni. 

A levél írásakor iskolánkban  nincs bizonyított pozitív koronavírusos eset a tanulók  a 

pedagógusok és a munkánkat segítő kollégák között sem.  Nem tudjuk, hogy ez az állapot  meddig 

tart. 

Bizonyára lesz olyan, hogy nem az iskola kapcsán érintett tanulóknál szülői kérésre 

indított vizsgálat alapján kiderül, hogy a tanuló COVID pozitív és semmilyen tünetet nem 

mutat. Elképzelhető, hogy több ilyen tanuló is lesz iskolánkban. Az ezzel kapcsolatos 

aggályaikat megértem, számomra is nagyon fontos az itt tanuló gyerekek és itt dolgozó 

munkatársaim egészsége. 

Az EMMI által kiadott járványügyi intézkedéseknek megfelelően az iskola feladatai a 

következőek: 

ha pozitív COVID teszt  lesz tanulónál, pedagógusnál, munkatársnál, vagy hatósági 

házi karanténba kerülnek megfigyelésre, vagy elkülönítésre, akkor ezeket az 

eseteket, miután tudomásunkra jutottak, haladéktalanul jeleznünk kell az illetékes kormányhivatal 

népegészségügyi osztályának és a fenntartónak, a Belső-pesti Tankerületnek. 

- A kontaktkutatás, az érintettek körének meghatározása, és a szükséges teendők kijelölése mind a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) feladata. Ebben az iskola, mint 

közreműködő vesz részt. Az NNK a jelzés után elsőként a fertőzötteket kérdőívezi. 

A további lépéseket, ami az oktatást érinti, szintén az NNK határozza meg. 

A jelenlegi rendeletek értelmében nekem, mint az iskola intézményvezetőjének 

nincs felhatalmazásom osztályokat karanténba helyezni, vagy elrendelni az iskolán 

kívüli digitális oktatást. Ezeket a döntéseket csak  a járványügyi szakemberek és az 

Operatív Törzs hozhatja meg. 

A szülői félelmeket a legnagyobb mértékben megértem. Az iskola új Pedagógiai 

programjának mellékletét képező „ Covid protokoll”  a megelőzést kívánja szolgálni. Ez az 

Önök hathatós segítsége nélkül nem működhet.  

A legtöbb gyermek maszkban érkezik az iskolába. Szülői felajánlásnak köszönhetően az otthon 

felejtett, elszakadt maszkokat jelenleg minden osztályban tudjuk pótolni. Az önkormányzat, a 

Városüzemeltető Kft. nagyvonalú ellátmányának köszönhetően, bőven rendelkezünk normál- és 

érintés nélküli kézfertőtlenítőkkel, utántöltőkkel. Mi folyamatosan felhívjuk a gyerekek figyelmét a 



maszkviselés, a kézmosás és fertőtlenítés fontosságára. Kérjük, hogy lehetőleg ne 

fogjanak kezet egymással, kerüljék az üdvözlő puszilkodást, stb. Mégis, mindig vannak, 

akik megszegik a szabályokat, ajánlásokat. Kérem, Önök is próbálják a gyerekeket 

fegyelemre inteni, bulizásokról, szülinapi partykról… lebeszélni őket. Fontos a másokra való 

odafigyelés, az egymással szembeni felelősségérzet erősítése. 

Figyeljünk és ügyeljünk egymásra! 

Jó egészséget kívánva: 
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