Igazgatói rendelkezések a koronavírussal kapcsolatosan
Az alábbiakban folyamatosan adjuk közre az aktuális információkat, kérünk
mindenkit (tanárokat, dolgozókat, diákokat, szülőket) folyamatosan kísérjék
figyelemmel az információkat.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a koronavírussal kapcsolatban a 41/2020
Kormányrendelet értelmében járunk el.
https://www.tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok2020/458-41-2020-iii-11-korm-rendelet

Az alábbiakban fontos információkat közlünk a megelőzéssel kapcsolatban
Kérünk mindenkit, egyéni és közösségi felelőssége tudatában ezeknek
megfelelően járjon el!
Egyelőre, további intézkedésig a tanítás a normál rendben történik!
Kérjük azokat a diákokat, akiknek szülei külföldről az elmúlt egy héten belül
érkeztek haza, a mai naptól 2020. március 13.) 2 hétig önkéntes karanténban
helyezzék magukat és otthonról kövessék a tanítás folyamatát.

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

A Baranya Megyei Rendőrkapitányság információi:
A vírus terjedésével, megelőzésével kapcsolatban az alábbi oldalon hiteles információkat
kap:
www. koronavirus.gov.hu

-

A vírus képes állatról emberre terjedni
Változó súlyosságú
Fertőzés forrása: jelenleg ismertelen
Emberről emberre is terjed, cseppfertőzéssel
Lappangási idő: 2-12 nap
Fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb
Lázzal, köhögéssel, nehéz légzéssel ,tüdőgyulladással jár

Gyanús eset:
-akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek között legalább egy fennáll:
Láz 38 C felett, köhögés, légszomj
-aki a tünetek kezdetét megelőzően kapcsolatban volt megerősített, vagy valószínűsített
koronavírussal fertőzött személlyel
-olyan érintett területen járt, ahol a közösségi terjedés feltételezhető
Valószínűsített eset:
-

laboratóriumi vizsgálat eredménye kétes

Megerősített eset:
-

laboratóriumi módszer igazolta a fertőzést

Elkülönítés: gyanús, valószínűsített és igazolt eset elkülönítése KÖTELEZŐ!!! Elkülönítés
kórházban történik. A beteghez a mentőszolgálat őrzött betegszállításokra fenntarott 1824-es
telefonszámán kell szállítást kérni, a beteget Dél-Pesti Centrumkórház – Országos
Hematológiai és Infektológiai Intézetébe szállítják

MEGELŐZÉS
-

Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek
Kerülje a kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet
Alaposan és gyakran mosson kezet  szappanos víz vagy legalább 60 %-os
alkoholtartalmú kézfertőtlenítő. Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti
területekre is!
Szellőztessen gyakran
Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és a száját zsebkendővel, utána
dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet!
Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket
Kerülje el a nagy tömeget

-

Lázas beteggel lehetőleg kerülje az érintkezés minden formáját
A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat - kézfogás, puszi, baráti ölelés –
tanácsos mellőzni
Fordítson figyelmet immunrendszere erősítésére  fogyasszon elegendő vitamint

Az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést. Arcmaszk a
megbetegedetteknek ajánlott!

TÜNETEK :
-

leggyakoribb tünetek: Láz, fáradtság, száraz köhögés
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj
tünetek enyhék és fokozatosan jelentkeznek
vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet

MIT TEGYEN HA FERTŐZÖTTNEK ÉRZI MAGÁT?

Ha észleli a tüneteket:
-Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
- Ne személyesen menjen el a háziorvosi rendelőbe, telefonon hívja fel háziorvosát!
- A háziorvos telefonon fogja „kikérdezni” Önt.
- Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a
mentő kórházba szállítja.
-A kórházban végzett vizsgálatok kimutatják, hogy fertőzött-e vagy nem.
- Ha laboreredmény megerősíti a koronavírus fertőzést, akkor kórházi
megfigyelés, karantén alá kerül.
Fontos tudni, ha még meg is fertőződik valaki , a legtöbb esetben – az influenzához
hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség.
A koronavírus fertőzés kifejezetten idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes!
A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.
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