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Kedves Szülők és Jogi képviselők! 

A korona világjárvány mindannyiunkat nagy kihívással állít szembe. A célunk az, hogy a rendes 
iskolai üzemet fenntarthassuk. A COVID-járvány sajnos nem iktat be szüneteket. Ezért Önöket 
továbbra is arra kérjük, hogy támogassanak minket abban, hogy amennyire csak lehet, 
megakadályozhassuk a vírus elterjedését. Ehhez az is hozzátartozik, hogy gyermeküket ne küldjék 
az iskolába, ha rajtuk a betegség tüneteit észlelik s hogy az iskola látogatására lássák el a 6. 
életévét betöltött gyermekeket megfelelő száj-orr-védelemmel. 

Az iskolában mindeddig a COVID-19-re jellegzetes tüneteket felmutató gyermek gyanút keltő 
esetnek számított, s az iskola igazgatóságának jelentenie kellett az esetet az Közegészségügyi 
Hivatalnak, aki általában elrendelt egy (PCR-) koronaszűrést, aminek a kivitelezése és eredménye 
aztán jócskán váratott magára. Ez az iskolában sok nyugtalansággal járt, a szülőknek otthon 
kellett maradniuk a gyermekkel és meg kellett várniuk a vizsgálat eredményét, a tanítónőket és a 
tanítókat is elkülönítették, nem oktathattak, még akkor sem, ha a gyermek nem volt „korona-
pozitív”. 

Erre a nyugtalanságra és arra a bizonytalanságra, hogy a gyermek ténylegesen COVID-19-es 
beteg-e, csak egy megoldás van: 

• A BMBWF (Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium) antigén-
gyorsszűrést bocsát az iskolák rendelkezésére. 

• Ehhez nincs szükség laboratóriumra. Az eredmény 15 – 30 perc után megmutatkozik. 
• Ezek a vizsgálatok olyan felettébb innovatív és veszélytelen lehetőségek, amelyekkel 

kimutathatók a tanulóknál és az iskola személyzeténél felmerülő tünetek. 

Ezért ezzel az irománnyal meg szeretném adni azt a lehetőséget Önöknek, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel és adják meg a hozzájárulásukat ahhoz, hogy gyermekükön elvégezhessük ezt az 
antigén-gyorsszűrést. Amennyiben gyermekük betöltötte a 14. életévét, úgy ő maga is 
megadhatja a szükséges engedélyt. A részvétel természetesen önkéntes, senkit sem lehet erre 
kényszeríteni. Ezen felül Önökkel minden alkalommal kapcsolatba lépünk, mielőtt gyermekükön 
elvégeznénk a szűrést, hogy megbeszéljük Önökkel az egyéni helyzetet és hogy azt is tisz-
tázhassuk, hogy Önök idejében be tudnak-e jönni az iskolába, ha jelen szeretnének lenni a 
szűrésnél. Arra is van lehetőség, hogy az engedélyt visszavonják. Amennyiben Önök megtagadják 
a hozzájárulásukat és gyermeküknél gyanús tünetek lépnének fel, úgy az iskola igazgatósága 
köteles ezt a Közegészségügyi Hivatalnak jelenteni, aki aztán dönt a további intézkedésekről. 



Ungarisch 
 
 
 
_______________________________________ 

A gyorsszűrés nagy esély jelent mindannyiunk számára annak érdekében, hogy az iskola 
üzemét fenntarthassuk. 

Végezetül NAGY KÉRÉS: kérjük, hogy ne küldjék gyermeküket az iskolába, ha a gyermeken 
betegségi tünetek mutatkoznának! 

További felvilágosítás gyanánt utalok a jelen iromány mellékletére és BMBWF (Szövetségi 
művelődési, tudományos és kutatási minisztérium) hivatalos információjára: 
www.bmbwf.gv.at/antigentest. 

 

Együttműködésükért előre is köszönetet mondok: 

 

___________________________________  

http://www.bmbwf.gv.at/antigentest
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Mi történik akkor, ha felmerül a fertőzöttség gyanúja ?   

Ha felmerül a fertőzöttség gyanúja, akkor azonnal értesítjük a gyermek jogi képviselőjét. Erre az 
esetre az iskola igazgatóságánál vannak a jogi képviselő elérhetőségének az adatai („Szükség 
esetén értesítendő…”) és az igazgatóság megbeszéli vele a további intézkedéseket; 

a) ha megvan a jogi képviselő hozzájárulási nyilatkozata az antigén-gyorsszűréshez, akkor 
értesítik a mobil csapatot. A jogi képviselő egy órán belül beér az iskolába és a gyermekkel 
együtt vár a szűrésre. Amennyiben előzetesen másban állapodtak meg, úgy a gyermeken a 
jogi képviselő távollétében is elvégezhetik a szűrést. Ha a jogi képviselő valamilyen hátráltató 
körülmény miatt nem tud egy órán belül az iskolában megjelenni, akkor a hozzájárulási 
nyilatkozat visszavonható; 

b) ha nincs meg a jogi képviselő hozzájárulási nyilatkozata, akkor felkérik a jogi képviselőt, hogy 
amilyen gyorsan csak lehet, jöjjön ő maga, vagy valaki más a gyermekért. Az iskola 
igazgatósága ilyenkor a járványról szóló törvénynek megfelelően értesíti a Közgegészségügyi 
Hatóságot, és ezek után elejét veszi a COVID-19-es higiéniai,- megelőzési- és eljárási vonal 
lefolytatása; 

c) ha nincs meg a jogi képviselő hozzájárulási nyilatkozata, akkor az iskola igazgatósága és a 
gyermek jogi képviselője telefonon megállapodhat arról, hogy a szűrést ennek ellenére 
végezzék el. Ebben az esetben a hozzájárulási nyilatkozatot helyben is alá lehet írni és a jogi 
képviselőnek egy órán belül meg kell jelennie az iskolában. 

Ki vizsgálja meg a gyermekemet ? 

Tartományunkban ________________-tól kezdve az iskoláknak mobil csapatokat állítunk 
rendelkezésükre, akik a gyorsszűrést elvégzik. Ezeket a Művelődési Igazgatóság  vezérközpontján 
/ a Rote Kreuz/__________________ (Vöröskereszt) koordinálják. A szűrést mindenkor 
egészségügyi szakszemélyzet végzi. A vizsgálatot az orr-garat-mintán keresztül szenzitív módon 
végzik. Amennyiben az iskolának van saját orvosa, akkor ő is elvégezheti a szűrést. 

Mi történik akkor, ha már megvan a vizsgálati eredmény ? 

A legtöbb esetben a negatív vizsgálati eredmény felmutatásával gyorsan lefújható a riasztás. 
Ennek ellenére kérjük Önöket, hogy jöjjenek gyermekükért az iskolába, ha a gyermek nem érzi jól 
magát. Az iskola igazgatósága mindössze pozitív vizsgálati eredmény esetében lép kapcsolatba a 
Közegészségügyi Hivatallal és kezdeményezi a COVID-19-es higiéniai,- megelőzési- és eljárási 
vonal lefolytatását. 


