Tájékoztató a koronavírusról a Szent Hedvig Kollégium közösségének, és az ezzel
kapcsolatos rendelkezések:

Mindannyian tudunk arról, hogy a koronavírus megjelent hazánkban is. Jelenleg 13 fertőzött
van kórházban. Magyarországon koronavírus járvány nincs, ahhoz sokkal nagyobb számú
megbetegedés szükséges, amelyet reméljük, hogy elkerülünk, ha mindenki betartja a
szükséges óvintézkedéseket.
A kollégium közösségének (diákoknak és dolgozóknak egyaránt) a következő betartandó
szabályokat határozom meg az országos rendelkezések és az EMMI által az oktatási
intézményeknek 2020. 03. 11-én kiadott utasítása alapján:
-

-

Minden iskolai kirándulást, utazást le kell mondani, valamint nagy létszámú
rendezvényeket, a márc. 15-i ünnepségeket is. Lehetőleg mindenki kerülje a nagyobb
tömeget.
Kollégiumunk nem fogad turistákat az itt lakók és dolgozók biztonsága érdekében, a
turisták szállás foglalásai lemondásra kerültek.
A fokozottabb fertőtlenítő szeres takarítás és a fertőtlenítőszeres kézmosók
kihelyezése a mosdókba már korábban megtörtént és folyamatos.
Mindenkinek kötelező az intézménybe érkezéskor az alapos kézmosás a mosdókban
elhelyezett fertőtlenítőszeres folyékony szappannal.
A diákok figyelmét felhívom arra, hogy fokozottan ügyeljenek a WC-k és a
zuhanyzók tisztaságára, és a higiéniára.
Akik kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel, ne menjenek iskolábakollégiumba, telefonon hívják a háziorvosukat, és kövessék az utasításait.
Kerüljük a pánikkeltést. Csak a hivatalos kormányzati oldal információit vegyük
figyelembe: https://koronavirus.gov.hu/
A koronavírus az idős és beteg szervezetekre veszélyes a jelenlegi ismereteink szerint,
a fiatalokra nem, de felelős magatartást tanúsítva a magunk, a családunk és
közösségünk egészsége érdekében tegyünk meg mindent a fertőzés elkerülése
érdekében!

Tájékoztatás a betegségről:





A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás,
hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik
magukat betegnek.

A legtöbb beteg (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Rájuk
kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség
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és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő
egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy
cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései:
A templomokban:
kérik a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe
áldoztatás általánossá tételét
 arra kérik a papokat, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy
vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos
kézfertőtlenítővel
 a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérik fólia
rögzítését
 kérik a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését


 amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy
létszámú egyházi rendezvényekre is.

A rendelkezések betartása mindenkire kötelező az intézményben!

Eger, 2020. 03. 11.

Kiss Lászlóné
igazgató
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