Szigorítások a köznevelési intézményekben
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által a 2020. évben azonosított új koronavírussal
kapcsolatban kiadott eljárásrend érinti az óvodákat, iskolákat is. Amíg korábban egy kis
köhögés, orrfolyás senkit nem akadályozott meg abban, hogy iskolába menjen, mostantól ez
másképp lesz. Legalábbis, a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint, ami persze változhat,
de valószínűtlen, hogy "könnyítéseket" fog tartalmazni.
A hatályos szabályok elég szigorúak, aki tüneteket produkál, annak bizony iskolaszünet
jön!
Egy közleményben felhívják a családok figyelmét, hogy új koronavírus járvány kapcsán
szigorú eljárásrendhez kell tartani magukat a köznevelési intézményeknek, amíg más utasítást
nem kapnak a döntéshozóktól, és kérik a családok, szülők együttműködését. Eszerint:
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok:






láz
köhögés
nehézlégzés
hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre?
„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete
után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a
fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”
Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is
érvényesül!
A kiskunlacházi oktatási intézmények, óvoda, általános iskola és szakképző iskola vezetői
videó üzenetben nyújtottak részletes tájékoztatást a kiskunlacházi szülőknek és a diákoknak a
nevelési intézményekben hozott járványügyi előírásokról és szabályzatokról, amit
megtekinthetnek
a
https://www.youtube.com/watch?
v=VNySRctPQq8&feature=share&fbclid=IwAR2FSLHOwIurgMYQ-b2uM0290tnQ7yEwoQam4BR4lJyMmUrhaDMamjHIEQ oldalon.

Mindhárom igazgató hangsúlyozta és felhívta a tisztelt szülők figyelmét, hogy intézményük
honlapján részletes és folyamatos tájékoztatást nyújtanak a szabályozásokról és előírásokról,
mivel más-más igényű egy óvodás, egy általános iskolás és egy középiskolás tanulóra
vonatkozó előírás.
Ami mindhárom intézményben az első számú szempont: a megelőzés és a diákok egészsége,
biztonsága.
Kérjük tájékozódjanak, akár a youtubon, akár az óvoda, az iskolák honlapjain, hogy
vigyázzhassanak gyermekeik és mások gyermekeinek, valamint saját maguk egészségére!
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