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A 2. Sz. Lendvai KAI tanuloi szUleinek 6s munkatArsainak

Tirgy: Ertesit6s az 6ltal6nos 6vint6zked6sekr6la koronavirussalval6 fert6z6s megel6z6s6re

Tekintettel az 6szakolaszorszhgi koronavirussal (2019-nCoV) valo fertozesek eszlelese kapcsin az

orszigok sz6mos intezkedest vezettek be a virus terjedesenek korlitozisa 6rdek6ben, a Furlinia-Julia

tartominyban v6szhelyzetet hirdettek ki. Az EgdszsegUgyi Miniszt6rium k0zlem6nye szerint Szloveniiban
nincs ok a f6lelemre, de mindazon mellett nagyon ovatosnak kell lennUnk.

Az Oktatisi, Tudomiinyi es Sportminiszt6riumban utasit6sokat 6s iranyelveket keszitettek a felel6s

int6zm6nyek jelenleg hatilyban levo utasitfrsaival kapcsolatos int6zkedesekr6l. Ezek alapjin ertesi{iik
0noket a pillanatnyilag aktuirlis megel6z6si lep6sekrol:

ALTALANOS MEGELoZE$ ES SPECTFTKUS INTEZKEDESEK (NIJZ I NyENI)

Forr6s: : https:llwww.niiz.silsllpreprecevanie-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

A SARS-CoV-2 virussalvalo feft6z6s megakadillyozAsAval kapcsolatosan olyan u elliris, mint a
t6bbi fert6z6 betegs6ggel, amelyek l6g0ti fertSz6seket okoznak, tehit a kdvetkez6 mindennapi
megel6z6 int6zked6seket kell alkalmazni:
. Mell6zzUk a testkozeli erinfl<ez6seket a fertlzo betegsegjeleket mutato szem6lyekkel!
. Ne erintsUk meg a szemUnket, orrunkat es szijunkatl
. Amennyiben megbetegsztink, maradjunk otthon!
. Alkalmazzuk a higienikus kohogOs szabilyait!
. Rendszeressen mossunk kezet szappannal 6s uizzelt.
. Abban az esetben, haaviz 6s szappan nem elerheto, erre alkalmas kezfertdtlenit6t haszniljunkl A

kezfert6tlenit6 legalibb 607o alkoholt tartalmazzon! A kezfert6tlenit6 csak kUIs6 hasznilatra valo! A
felszini terUletekre hasznilt tisztito/fert6tlenito eszkozok nem alkalmasak a b6rfelUleteink

tisztitisira/fert6tle n it6s6re !

. Tekintettel a pillanatnyi epidemiol6gia helyztre, az arcmaszk visel6se nem indokolt!

. A megnovekv6 legtti fertozesek idejen kerUljUk a zsufolt z6rt tereket, Ugyeljiink a zbrl helyek

szell6ztet6s6re!

Ebben a pillanatban az iskola mindent megtett, ami kiv6natos, hogy a tanit6s es egyeb oktatisi
tevekenys6gek zokken6mentesen folytatodjanak.

A kUlonf6le fertoz6sek sikeres megeloz6se es terjedese erdekeben az Onok segits6g6re is szUksegUnk

van. Legink6bb rigy lehetnek segitsegUnkre, ha megtesznek neh6ny dolgot;
. Tanits6k meg gyermekUket, hogy rendszeresen 6s rendesen mossik kezUket

szappannal 6s vizzel!
. Tanitsik meg gyermekUket, hogy ne erintsek meg azorrukat, szem[.iket, sz6jukat!
. Tanitsdk meg a- gyermekriket, hogy zsebkend6be, vagy ha ez nincs k6zn6l, a k6nyokhajlatukba

k6hdgjenek 6s tUsszentsenek!
. Tanitsik meg a gyermektiket, hogy k6hog6s 6s tUsszent6s utin helyesen mossanak kezet!
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TisztelettelmegkeqUkaszUloket,hogyabeteggyerekUketnekUldjekiskoliibalAbeteggyerek (lazasan, 1690ti

fertdzessel ...) nem valo kozossegbe, Ha a gyermek az iskolaban betegszik meg, 6rtesiteni fogjuk
0n6ket hogy jolenek elerte. Ugyeljenek, hogy gyermekUk a kigyogyuliisig otthonmariOlon.

A ktilUnf6le fefi6zesek megjelenes6vel kapcsolatos megviltozott helyzetek eseteben az int6zkedesek
alkalmazkodni fognak ehhez. Az 0jdons6gokrolfolyamatosan ertesitenifogjuk 0noket.

Mindannyiunk jo erzete 6s eg6szs6ge remeny6ben UdvdzoljUk 0ndketl
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