
Tisztelt Szülők! 

Kedves Családok! 

 
Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendhez kell tartanunk magunkat, mérlegelési 
lehetőség nincs. 

Az újabb és újabb rendelkezések naponta látnak napvilágot, igyekszem tájékoztatni Önöket erről. 

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az alábbi tünetek bármelyikét mutató gyermek otthonában 
szükséges elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírus fertőzésre utalhatnak a következő panaszok: 

LÁZ, KÖHÖGÉS, NEHÉZLÉGZÉS, HIRTELEN KEZDETŰ SZAGLÁSVESZTÉS, AZ ÍZÉRZÉS ZAVARA, VAGY 
HIÁNYA, FEJFÁJÁS, HIDEGRÁZÁS, IZOMFÁJDALOM, FÁRADÉKONYSÁG, HÁNYÁS ÉS/VAGY 
HASMENÉS. 

A betegségből kigyógyuló gyermek közösségbe akkor mehet, ha legalább 3 napja láztalan, légúti 
tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete óta legalább 10 nap eltelt. 

Azaz, minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is fennállt. 

Az orrfolyás nem tünete a koronavírus fertőzésnek, otthon maradni akkor kell, ha az orrváladék 
gennyes. 

Természetesen a közösségben nem örülnek a náthás gyermeknek sem, ezért nekik is érdemes pár 
napot otthon pihenni, a tüneteket kezelni, és a gyermeket megfigyelni, hogy lesz-e egyéb, 
koronavírusra utaló tünete. 

A fenti koronavírus fertőzésre utaló tüneteken túlmenően az alábbi panaszok észlelése esetén a 
gyermek nem mehet közösségbe: 

TOROKFÁJÁS, SÁRGASÁG, BŐRKIÜTÉS (kivéve a krónikus, nem fertőző bőrbetegség), EGYÉB 
SÚLYOSABB BŐRELVÁLTOZÁS (bőrgennyedés, ótvar), VÁLADÉKOZÓ SZEMBETEGSÉG, GENNYES FÜL-
, ÉS ORRFOLYÁS, TETŰ, ILLETVE RÜH JELENLÉTE. 

Az orvosi vizsgálat rendje: 

a telemedicína ismét előtérbe kerül, így arra kérem Önöket, hogy mielőtt felkeresnének, az jelezzék 
nekem (telefon, viber, messenger) Nagyon sok probléma megoldható személyes találkozás nélkül is. 

Amennyiben szükséges, előre egyeztetett időpontban várjuk Önöket. 

A váróban maximum 2 beteg tartózkodhat, lehetőség szerint 1 kísérővel. 

A felnőtteknek és a 6 év feletti gyermekeknek kötelező a maszk használata. Az igazolást a hiányzásról 
a vizsgálatot követően kiadjuk azzal a feltétellel, hogy a tünetek megszűntéről, a gyógyulásról a szülő 
a közösségbe visszakerülés előtt tájékoztat (telefon, viber, messenger). 

Kérek mindenkit a rendelkezések, a szabályok pontos betartására, hogy elkerüljük a tömeges fertőzést, 
no meg, hogy a doktor néni is egészséges maradjon.   

 

Kicsiknek, nagyoknak koronavírusmentes napokat kívánok: 

Kelemen Ágnes  


