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Tisztelt Szülők! 
 
Egyre több a megbetegedés.  

Elsősöket kizárólag rendkívüli szünetre (RSZ) bocsát az Oktatási Hivatal. Ezeket a napokat, minden órát 

kötelező pótolnunk. Erről a pontos tájékoztatást a tanító nénik megküldik az osztály belső levelezésében. 

Ennek nyilvántartása a KRÉTA rendszerben történik, nyomon követhető a Hivatal számára. 

2-6. évfolyamon történő megbetegedés  esetén tantermen kívüli digitális munkarendet (TKDM) 

rendel el az EMMI. A digitális oktatásban minden egészséges tanulónak kötelező részt venni. Az 

esetleges időközbeni megbetegedést az osztályfőnöknek jelezni kell. A covidos tanuló beoltatlan, 

tünetmentes testvére sem jöhet iskolába. De a testvér osztálytársai már nem számítanak kontakt 

személynek. 

7-8. évfolyamon történő megbetegedés esetén az oltott tanulók nem számítanak kontaktnak, ők 

jöhetnek elvileg iskolába. Az oltatlan tanulók viszont kontaktnak számítanak, és megfigyelésre 

otthon kell maradniuk a Népegészségügyi Központ által meghatározott ideig. Ez azt jelenti, hogy 

iskola időn túl sem hagyhatják el otthonukat. Ez vonatkozik az összes évfolyam minden olyan 

tanulójára, akik vagy a megbetegedés vagy a megfigyelés miatt nem jöhet iskolába. Amennyiben a 

Váci Népegészségügyi Központ elrendeli a nem covidos osztálytársak számára a járványügyi 

megfigyelést, akkor gyógyszertári negatív teszttel sem lehet iskolába jönni, kizárólag a határozatban 

megjelölt időpont után. Erről az időpontról tájékoztatást kap az adott osztály. 

  

Jelenleg rendkívüli szüneten van az 1.b osztály, tantermen kívüli digitális oktatásban van része a 

6.b, 3. b osztálynak. Holnaptól (11.11.) már a 4.b osztály is otthonról tanul. 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a gyermeküket a legcsekélyebb tünete esetén már ne hozzák 

iskolába. Ha Önök pozitív teszttel rendelkeznek, kérjük, ne küldjék oltatlan gyermeküket az 

iskolába.  

Tudjuk, hogy dolgozniuk kell, problémát okoz a kisgyerekek felügyeletének biztosítása, de fontos az 

egészségünk védelme. Semmilyen határozat, jogszabály nem írja elő a maszkviselést, de kérjük, 

fontolják meg. Tavalyi tanévben egészen jól sikerült a fertőzöttségünket alacsony szinten tartani. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a maszkviselés nagy szerepet játszott ebben. Mi sem szeretjük a 

maszkot, kényelmetlen, bepárásodik a szemüveg, nem látunk jól, stb; de ha így sikerül a 

minimálisra szorítani a megbetegedések számát, akkor inkább elviseljük a kényelmetlenséget. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük. 

 

Dunakeszi, 2021.11.10.    Iskolavezetés 


