
A MAGYE COVID-19 védekezési koncepciója

Kötelező a maszkviselés a szülőknek és a pedagógusoknak zárt helyen, illetve
amennyiben a 1,5 méteres távolság betartása nem megoldható. Az oltott
pedagógusoknak ajánlott, a nem oltott pedagógusoknak kötelező a maszkviselés.

Rendszeres szellőztetés, fertőtlenítés a gyerekek érkezése előtt és távozása után.

Érkezés után, étkezés előtt és után alapos kézmosás, felnőtteknek kézfertőtlenítő
használata.

Gyermekek között a közvetlen testi kontaktussal járó játékok, valamint felnőttek
között a kézfogás mellőzendők.

Kérjük, tanítsák meg gyermekeiknek az úgynevezett “köhögési etikettet”: a
köhögés, tüsszentés zsebkendőbe vagy könyökhajlatba történjen, a zsebkendőt
használat után el kell dobni, valamint kezet kell mosni.

Ha a családban bármilyen koronavírusra utaló tünetet tapasztalnak, a gyermek ne
vegyen részt a foglalkozáson, amíg a fertőzés lehetőségét nem zárták ki teljesen.
A foglalkozásokon csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és nevelő
vehet részt.
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POZITÍV KORONAVÍRUS TESZT ESETÉN:

● Pozitív koronavírus teszt eredmény után azonnal értesítendő személy:
Steiner Emese, (steineremese.magye@gmail.com vagy 077 443 3538) illetve az
adott csoportban lévő gyerekek szülei.

● Pozitív teszt esetén az adott csoportban dolgozó OLTOTT és NEM OLTOTT
pedagógusokat és résztvevő gyerekeket kérjük, hogy végeztessenek el egy
ANTIGÉN gyorstesztet valamelyik tesztcentrumban. (Lehetőleg NE az otthoni
“Selbstest”-tet”, mert az kevésbé ad megbízható eredményt.) Minden 16 év
alatti nem oltott személynek, valamint ha valaki érintkezett fertőzöttel, ingyenes
az antigén teszt.

Bővebb információ :
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pa
ndemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1115954696

● Vegyétek fel gyermeketek svájci iskolájával a kapcsolatot és értesítsétek a
pedagógust, illetve kérdezzétek meg, mi a pontos eljárás ebben az esetben. Ez
iskolánként változó lehet a közös, heti tesztelések függvényében.

● Amennyiben gyermeketek részt vesz a közös pool teszt eredménye pozitív,
kérlek ne látogassátok a foglalkozásokat, amíg nem érkezik meg az egyéni
negatív PCR teszt eredménye.

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK:

● A szülők az óvoda helyiségébe a beszoktatáson kívül lehetőleg ne menjenek
be, az ajtó előtt várakoznak. A gyerekek az óvónőkkel öltöznek át. Kérjük, hogy
a beszoktatás a járványhelyzet miatt lehetőleg a 3 alkalmat ne haladja meg.

● Amennyiben fertőzött személy tartózkodik a teremben, az új BAG-szabályozás
szerint maszkviselés és távolságtartás hiányában, 15 percet meghaladó
kontaktus esetén valamennyi gyermek, OLTATLAN  pedagógus és valamennyi
érintett közvetlen OLTATLAN családtagjai is 10 napos karanténra kötelezettek.
Ezért tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy egymásra való tekintettel tartsák be a
jelen védekezési koncepciót és csökkentsük le fertőzés esélyét.

● A születésnapok továbbra is megtarthatók, azonban kérjük, hogy a többiek
megvendégelésére szánt élelmiszer készen vásárolt, önállóan könnyen
elfogyasztható, előre csomagolt legyen.

● Kérünk Titeket, hogy a foglalkozásokat csak teljesen egészséges gyermekek
látogassák!

Verein für ungarischsprachige Kinder / Magyarajkú Gyermekekért Egyesület (MAGYE)
Ungarische Spielgruppe

mailto:steineremese.magye@gmail.com
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1115954696
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1115954696

