Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Az iskolaügyi miniszter nyilatkozata alapján néhány pontba foglaltuk az új
2021/2022-es tanév megkezdéséhez szükséges tudnivalókat:
A koronavírus-járvány miatt szeptembertől nem zárják be az iskolákat, a
minisztérium ilyen utasítást a jövőben nem fog kiadni, ha az iskolában felüti a fejét a
vírus, a Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) rendelete alapján járnak majd el az
intézményvezetők.
a) A diákoknak és szüleiknek nem kell kötelezően negatív tesztet
felmutatniuk ahhoz, hogy a gyerekek iskolába mehessenek. Ha a fertőzés
beigazolódik, azokra a személyekre vonatkozik a kötelező 14 napos karantén,
akik közvetlen kapcsolatban voltak a fertőzött személlyel két nappal a pozitív
teszteredményt megelőzően. Ebben az esetben az érintett osztály áttér a
távoktatásra. Azok a diákok, akik korábban már átestek a fertőzésen (180
napnál nem régebben) vagy már rendelkeznek védőoltással, kivételt kapnak a
kötelező karantén alól.
b) Az iskolában jelenléti oktatás lesz, csak annak a tanulónak kell karanténba
mennie, akinél igazolták a fertőzést. Az igazgatók és a miniszter sem
rendelheti el az egész iskola bezárását, csak azok az osztályok maradnak
otthon, amelyekben pozitív esetet igazoltak.
c) Nem lesz kötelező tesztelés - a rendszeres kötelező tesztelést a következő
tanévben nem vezetik be, a tárcavezető szerint jelenleg jogi szempontból nem
megoldható, hogy teszthez kössék a kötelező iskolalátogatást. Az önkéntes
tesztelésnek azonban teret nyit a minisztérium. A diákok szülei előzetes
felmérés alapján igényelhetik a gargalizálós vagy az Ag teszteket.
d) Az előző évhez képest újdonság, hogy a szülőknek lehetőségük nyílik
az ingyenes ellenanyag-vizsgálatra, melyet gyermekük kezelőorvosánál
igényelhetnek. Ha a tanuló átesett a fertőzésen, az orvos erről kiállít egy
igazolást, s ennek köszönhetően nem kell kötelező karanténba vonulnia, ha
például az egyik osztálytársa megbetegszik. Ha a regionális közegészségügyi
hivatal döntése alapján egy osztálynak át kell térni a távoktatásra, akkor
a szülők erre az időszakra kérvényezhetik az ápolási díjat.
e) Az első nap az iskolában minden szülőnek igazolnia kell gyermeke
„tünetmentességét”, ez a dokumentum váltja fel a tavalyi becsületbeli
nyilatkozatot, melyben a szülők biztosították az iskolát gyermekük
fertőzésmentességéről. Abban az esetben, ha a tanuló 3, vagy annál több
egymást követő napon nem jelenik meg az iskolában, akkor ismét le kell adnia
a nyilatkozatot. Továbbra is érvényes, hogy a szülő legfeljebb 5 napi hiányzást
igazolhat, erre az időszakra azonban nem jár az ápolási díj.
f) Elővigyázatosság - az iskolában kötelező lesz a hagyományos (textil)
szájmaszk viselése diákok és alkalmazottak részére egyaránt.
A természetiskolák, sítanfolyamok, úszótanfolyamok szervezését nem
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javasolja a tárca, de nincs megtiltva. Ha az adott járásban romlik a
járványhelyzet, számolni kell vele, hogy a tömegrendezvényekre vonatkozó
szabályok értelmében le kell mondani a tervezett eseményt.
g) Karantén – családi kirándulások szervezése esetén továbbra is érvényes,
hogy (a hatályos rendelet értelmében) 14 napos karantén vár a külföldről
hazatérőkre. A 12 évnél fiatalabb gyerekekre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a felnőttekre – ha nincsenek beoltva, az 5. napon
mehetnek PCR-tesztre. Negatív teszteredmény esetén a karanténkötelezettség megszűnik. A védett személyek – tanárok, diákok – egyaránt
kivételt élveznek, rájuk nem vonatkozik a kötelező izoláció.

László Ildikó, iskolaigazgató
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