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TARTOMÁNYFŐNÖKI KÖRLEVÉL
Tartományfőnöki rendelkezés a koronavírus-fertőzés elleni védekezésről
Kedves Intézményvezetők, Tanárok, Nevelők, kedves Rendtársak!
A koronavírus miatti nehezedő helyzet miatt a Szalézi Tartományfőnökségen döntöttünk
arról, hogy milyen óvintézkedéseket látunk szükségesnek intézményeinkben. 2020. március
13-ától az alábbiakat rendelem el a COVID-19 koronavírus-járvánnyal kapcsolatos védekezés
érdekében:
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A szalézi közösségek tagjainak, a szalézi oktatási és egyéb intézmények dolgozóinak
mindenben követniük kell az illetékes állami hatóságok és egyházi szervek vonatkozó, a
járvánnyal kapcsolatban megjelent előírásait.
a/ Külföldi utazással kapcsolatos: 2020. május 1-ig iskolai szervezésben munkatársak és
diákok nem utazhatnak külföldre és nem fogadhatnak más országból érkező vendégeket.
b/ A nyári időszakra tervezett, nemzetközi utazásokkal járó programokat lehetőség szerint át
kell szervezni az őszi időszakra vagy későbbre.
c/ Egyelőre 2020. május 1-ig a szalézi oktatási intézménybe, kollégiumba vagy óvodába járó
gyermekek szüleinek be kell jelenteniük az adott intézmény igazgatójának, ha a család vagy
annak valamelyik tagja külföldre utazott, vagy onnan hazaérkezett, és követnie kell az
igazgatónak a gyermek iskolába, kollégiumba, óvodába járásáról hozott döntését, kérését.
A rendtagoknak a beteg-, illetve kórházlátogatások során különösen is elővigyázatosnak kell
lenniük, kerülniük kell a fertőzött vagy fertőzésgyanús személyekkel való érintkezést,
rendszeresen fertőtlenítő kézmosást kell végezniük. Jelentsék be rendházigazgatójuknak, ha
olyan kórházban jártak, ahol fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek vannak.
A rendházakban és minden szalézi intézményben különösen oda kell figyelni a rendszeres
szellőztetésre, kézmosásra, az illemhelyek alapos és sűrű takarítására.
Egyelőre 2020. április 3-ig a tartományfőnökség által szervezett, 20 főnél nagyobb tartományi
összejöveteleket, rendezvényeket át kell tenni későbbi időpontra, vagy pl. skype-on, zoomon
keresztül, video-konferenciaként kell megtartani.
Ennek fényében a tartományi szintű összejövetelt igénylő ifjúsági rendezvények mind
elmaradnak, mint
- Szalézi Focikupa Számalk március 21.
- Szalézi lelkigyakorlat fiataloknak és fiatal felnőtteknek: 2020. március 20-22.,
Péliföldszentkereszt: 18-35 évesek
- Szalézi lelkigyakorlat serdülőknek és kamaszoknak: 2020. március 27-29.,
Péliföldszentkereszt: 12-18 évesek
A 2020. április 3. után esedékes belföldi utazásokról és rendezvényekről a tartományfőnökség
április folyamán hoz újabb rendelkezést és ad róluk tájékoztatást a járvány alakulásától
függően.
Amennyiben szükséges lesz, akkor Koblencz Attila, szalézi tartományi pedagógiai igazgató
legyen vezetője az „online szalézi iskola” projektnek, és egy általa szervezett projektcsapattal

dolgozzon ki protokollt az oktatás megszervezésére intézményeink átmeneti bezárása esetére.
Mindenki vigyázzon arra, hogy egészséges életmódot folytasson, pihenjen, aludjon eleget,
erősítse immunrendszerét rendszeres mozgással, vitamindús táplálkozással, stb. Különösen
védjük idős, törékeny egészségű rokonainkat, ismerőseinket.
10 Amikor gyermekekkel beszélgetünk a koronavírusról, kövessük az UNICEF ajánlásait:
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a) Hallgassuk meg őket. Valóban szeretne-e a gyermek erről a témáról beszélni? Teremtsünk
olyan légkört, amelyben nyugodtan felteheti kérdéseit, és hagyjuk meg neki a
kezdeményezést.
b) Ragaszkodjunk a tényekhez. A hivatalos oldal a következő, ami mértékadó:
https://koronavirus.gov.hu
Fontos, hogy legyünk őszinték a gyermekekhez. Magyarországon jelenleg alacsony a
megbetegedés kockázata, főleg a halálos megbetegedésé.
c) Beszéljünk a lehetőségekről. Fontos, hogy elmondjuk a gyerekeknek, mit tehetnek ők a
megbetegedés ellen, például takarják el a szájukat köhögés és tüsszentés esetén, valamint
gyakran mossanak kezet meleg vízzel és szappannal.
d) Legyünk tudatosak. A gyerekek fogékonyak átvenni a felnőttek véleményét, reakcióit, így
fontos, hogy mindig maradjunk nyugodtak és higgadtak, valamint kövessük a híreket, és a
megfelelő helyről informálódjunk az eseményekről.
e) Figyeljünk a hatóságok útmutatásaira.
Kérem, hogy mindenki a lehető legnagyobb felelősségtudattal élje meg ezt a különösen nehéz
időszakot. Köszönetet mondok mindenkinek a helyzet megkívánta elővigyázatos és akár
áldozatot vállalni is képes hozzáállásáért, türelméért.
Egyéb felmerülő kérdésekben fordulhatnak bizalommal Koblencz Attila, szalézi pedagógiai
igazgatóhoz.
Don Bosco annak idején igen súlyos kolerajárványt élt végig a fiatalokkal, oratóriumával (már
több, mint ezren voltak). A vele lévő fiataloknak megígérte, hogyha betartják az egészségügyi
előírásokat, kerülnek minden súlyos bűnt, és imádságaikban kérik a Segítő Szűz Mária
védelmét, akkor senki nem lesz beteg. Mi is tegyünk hasonló képpen.
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