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Tisztelt Szülő!

A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője, Angyalné Maróti Tímea tájékoztatása
alapján megerősítjük az alábbiakat:
Az óvodai telephely kis,- középső- és nagycsoportos gyermekei igazolt SARS-CoV-2 pozitív
személlyel érintkeztek. A fertőzés terjedési módjából adódóan teljes bizonyossággal nem kizárható,
hogy a betegség kórokozója szervezetükbe került és Ők is a betegség lappangási időszakában vannak.
A fentiek miatt 2021. november 26. napján éjfélig az intézményt nem látogathatják és a járványügyi
megfigyelésre vonatkozó lenti szabályokat kötelesek betartani:
1.

Lakóhelyüket nem hagyhatják el, vendégeket nem fogadhatnak.

2.

Másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhetnek.

3.

Amennyiben betegségre utaló tünetet észlelnek magukon, mint légúti tünetek, láz, köhögés, légszomj
megjelenése, íz- és szagérzés elmaradása, azonnal kötelesek a háziorvost vagy ügyeletes orvost
telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

4.

Tünetek megjelenése esetén köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot.

5.

A járványügyi megfigyelés foganatosításának helyét annak időtartama alatt kizárólag orvos utasítására,
megbetegedése miatt – a sürgősségi betegellátást végző személy kíséretében −, életveszéllyel vagy
súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, vagy az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt VAGY SARSCoV- 2 Ag kimutatására
irányuló gyorsteszt (a továbbiakban együtt: Teszt) − elvégzése céljából, a bejelentés rendőrség általi
tudomásulvételét követően hagyhatja el.

6.

Teszt elvégzése céljából akkor hagyható el a járványügyi megfigyelés foganatosításának helye, ha
rendelkezik az egészségügyi vizsgálatra az egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, továbbá
ezen

időpontot

legalább

az

egészségügyi

vizsgálatot

megelőző

24

órával

az

illetékes

rendőrkapitányságnál a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött
elektronikus űrlap, b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség
hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven
bejelenti. Ezen bejelentést az illetékes rendőrkapitányság a bejelentés beérkezését tanúsító elektronikus
visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

Kérem, a fentiekről értesítse gyermeke háziorvosát!
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Kérem a fentiek tudomásulvételét!

Kiskunhalas, 2021. november 17.
dr. Tallós Bálint járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Dr. Balogh Emese Petra
járási tisztifőorvos

A határozatot kapják:
1.

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 6413 Kunfehértó, Ady E. u. 4. (kfto.ovoda@gmail.com)

2.

Irattár
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