Tájékoztatás a hepatitis B elleni iskolai kampányoltásról
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Az új koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020.
(III. 14.) Korm. határozatban foglaltak szerint 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen
kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Tekintettel az említett jogszabályban foglaltakra a 2020.
március-április hónapban esedékes iskolai kampányoltások végzését felfüggesztettük a 2020. március 19-én Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott 5561-25/2020/JIF számú körlevélben. A SARS-CoV-2 vírus okozta
járvány kedvező hazai alakulása lehetővé tette, hogy a kijárási korlátozást elrendelő kormányzati intézkedéseket az
ország egész területén megszüntették. A nevelés-oktatás továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre, azonban az oktatási intézményekben biztosítható, hogy az elmaradt kampányoltások
megszervezésre kerüljenek.
A védőoltások megfelelő szervezésével jelentősen csökkenthető az oltandók (tanulók) közötti találkozások száma,
amelynek egyik feltétele, az időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával. Az oltás helyszínén iskolában vagy a
tanácsadó/rendelő várójában biztosítani kell a szappanos kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni
kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
A fentiekben foglaltak figyelembe vételével a 2019/2020-as tanév őszén megkezdett védőoltásoknál az oltási sorozatot
még ebben a tanévben be kell fejezni, és meg kell szervezni a 7. osztályos tanulók életkorhoz kötötten kötelező
hepatitis B elleni március hónapban elmaradt védőoltás pótlását.
Kérem, hogy gondoskodjon gyermeke megjelenéséről az alábbi helyen és időpontban:

Az oltás helye: Szent László Katolikus Általános Iskola, Orvosi szoba
Az oltás ideje: 2020. május 27. (szerda)
8.00: 7.a lányok
9.00: 7.a fiúk
10.00: 7.b lányok
11.00: 7.b fiúk
Érkezés a Dózsa utca felől a udvaron kersztül, a terasz alatti bejáraton át. 30 perc pihenés a tornacsarnokban, udvaron,
távozás a tanulói bejáraton át. Kérjük, hogy Mindenki hozzon magával maszkot!
Ördög Tibor
Intézményvezető
_________________________________________________________________________________________________

Szülői/Gondviselői nyilatkozat
(Szülő neve) ……………………………………………………………….. kijelentem, hogy a védőoltás beadásával
kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, és megértettem.
Gyermekem,……………………………………………………………..(név)…………………………..(születési idő)
a hepatitis B elleni védőoltás beadása céljából a megadott helyen és időpontban megjelenik. Tudomásul veszem,
hogy megfigyelés céljából gyermekemnek az oltás után még 30 percig az oltás helyszínén kell tartózkodnia.
Jelen Nyilatkozatot a szülő aláírásával ellátva, minden gyermek hozza magával!
Vagy: a nyilatkozat szövegét aláírva, beszkennelve küldje meg a iroda@szlki.hu e-mail címre!
Ha az otthoni nyomtatás nem lehetséges, a szülő gyermekét elkísérve, az iskolában is kitöltheti a nyomtatványt.

