
Kedves Szülők! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az alábbi intézkedésekre került sor intézményünkben a 

tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Intézkedéseink 

elrendelése során az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az Európai Járványügyi 

és Betegségmegelőző Központ ajánlásait vettük figyelembe; illetve az intézkedéseket a felettes 

szervektől érkezett leiratokban foglaltak szerint hajtottuk végre. 

A közös helyiségekben elrendeltük a rendszeres takarítást és fertőtlenítést vírusölő szer 

használatával. A takarító munkatársak óránként törlik át a kilincseket, a korlátokat és a szociális 

helyiségek szerelvényeit fertőtlenítőszeres folyadékkal. Az osztálytermeket minden tanítási óra 

után szellőztetni kell. Az iskola védőnője minden osztályban tájékoztatta a gyerekeket a 

szükséges higiéniai szabályokról. A vírus terjedése megakadályozható rendszeres és alapos 

kézmosással, ezért minden épületben kihelyezésre kerültek vírusölő folyékony kézfertőtlenítő 

szappanok. Az osztályfőnökök megmutatták tanulóinknak a kézmosás helyes technikáját, 

felhívták a tanulók figyelmét arra, hogy naponta többször mossanak kezet vírusölő folyékony 

szappannal, figyelmeztették őket, hogy étkezés előtt is kötelező a kézmosás. Az aulákban és az 

ebédlőkben kihelyezett plakátok is felhívják a gyerekek figyelmét a kézmosás helyes lépéseire. 

Az alábbi link segítségével Önök is felhívhatják gyermekük figyelmét a helyes kézmosás 

technikájára.  

https://koronavirus.gov.hu/megelozes  

A Kormány a 2020. március 11-én megtartott ülésén az alábbi döntések születtek: 

A Kormány a veszélyhelyzet bevezetése mellett döntött úgy, hogy jelenleg nem szükséges az 

iskolák bezárása, az intézménybezárás kizárólag az egyetemekre vonatkozik. 

A Határtalanul Program a Kormány döntése alapján felfüggesztésre kerül, a Külföldi 

Nyelvtanulási Program megvalósítását pedig a következő évre halasztják. 

A rendezvények tekintetében is korlátozások kerülnek bevezetésre éjféltől, mely alapján a 100 

főnél nagyobb résztvevőt érintő beltéri, illetve az 500 főnél nagyobb létszámú kültéri 

rendezvények megtartásának lemondását kérik, melynek megvalósítása a szervezők 

felelőssége. 

A veszélyhelyzet miatt az intézményünkben elrendelt megelőző intézkedések: 

A mai napon minden márciusi iskolai programot, versenyt, rendezvényt, ünnepséget, kiállítás-

látogatást, külföldi utazást lemondunk a tanulók, a pedagógusok, a munkatársak és családjaik 

biztonsága érdekében. 

Az idei március 15-i ünnepi rendezvények elmaradnak. Sem a települési, sem az iskolai 

ünnepségek nem kerülnek megrendezésre. Az ünnepi megemlékezéseket, a kapott eljárásrend 

alapján, kizárólag tanosztályi keretek között tartjuk meg az iskolában minden telephelyen a 

tervezett időben. 

A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig 

felfüggesztésre kerül. Ennek értelmében az összes előadást lemondjuk. 

Az úszásoktatásokat visszavonásig felfüggesztjük, az érintett osztályok testnevelés órán vesznek 

részt. 

A mai naptól azok a tanulók, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött 

személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, továbbá, azok a tanulók, akik a 

fertőzéssel érintett országban jártak, nem látogathatják az iskolát. Mindkét esetben a 

szülőknek tájékoztatniuk kell az intézményt (telefonszám: 06/30-252-9656 vagy 06/30-353-

https://koronavirus.gov.hu/


5207 vagy 06/30-270-1293; e-mail: titkarsag@lachazaiskola.hu), haladéktalanul fel kell hívni 

telefonon a háziorvosukat, és az orvos utasításait kell követniük. 

Az intézkedésre a tanulók, valamint az intézményben dolgozó munkatársak és családjaik 

biztonsága érdekében van szükség! 

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a koronavírussal összefüggő események kapcsán 

a szükség szerinti intézkedések hatékony megszervezése érdekében, valamint az állami szervek 

tevékenységének összehangolására a Kormány felállította a Koronavírus-fertőzés Elleni 

Védekezésért Felelős Operatív Törzset. A szakmai testület minden nap tart sajtótájékoztatót, 

valamint létrehozták az alábbi honlapot, melyen minden hiteles és aktuális információ 

elérhető. 

https://koronavirus.gov.hu 

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu 

 

Ezúton kérem Önöket, hogy kövessék figyelemmel a fent említett honlapokon található 

információkat.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a 

koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása 

érdekében. A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetők. 

06-80-277-455 

06-80-277-456 

www.nnk.gov.hu 

A központilag kapott információkat továbbra is figyelemmel kísérjük, és a szükséges 

intézkedések azonnal megtörténnek, amelyekről Önöket is tájékoztatjuk. 

Kiskunlacháza, 2020. március 11. 

Baranyi Béla 

mb. intézményvezető 
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