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Kedves Tanárkollégák, Munkatársak, Diákok, SzÜl k, Rendtársak!

A Piarista Tartományf nokségen dontottÜnk arr l, hogy milyen ovintézkedéseket látunk
szÜkségesnek intézményeinkben' Azonnali hatállyal (2020' március 9.) az alábbiakat
rendelem el a CoVlD-19 koronavírus-járvánnyal kapcsolatos védekezés érdekében:

1'' A

2.
3.

4'
5'

6.

piarista kozosségek tagjainak, a piarista oktatási és egyéb intézményekdolgoz inak
mindenben kovetniÜk kell az illetékes állami hat ságok és egyházi szervek vonatkozo, a
járvánnyal kapcsolatban megjelent el írásait'
2020. április 30-ig iskolai szervezésben munkatársak és diákok nem utazhatnak
kÜlfoldre és nem fogadhatnak más országbol érkez vendégeket'
Az április 30-t l jrinius 30-ig tarto id szakra tervezett, nemzetkozi mobilitással járo
programokat lehet ség szerint át kell szervezni a szeptembert l kezd d félévre.
2020. április 30-ig a rendtagok csak el zetes tartományf noki engedéllyel utazhatnak
kÜ

lfold re.

2020. április 30-ig a piarista oktatási intézménybe, kollégiumba Vagy vodába 1ár
gyermekek szÜleinek be kell jelenteniÜk az adott intézményigazgatojának, ha a család
Vagy annak valamelyik tagja kÜlfoldre utazott, vagy onnan hazaérkezett, és kovetnie kell
az igazgatonak a gyermek iskolába, kollégiumba, ovodába járásárol hozott dontését,
kérését.
A rendtagoknak a beteg-, illetve korházlátogatások során kÜlonosen is el vigyázatosnak
kell lenniÜk, kerÜlniÜk kell a fert zott vagy fert zésgyanus személyekkel valo
érintkezést, rendszeresen fert tlenít kézmosást kell végezniÜk' Jelentsék be
házf nokÜknek, ha olyan korházban jártak, ahol fert zott vagy fert zésgyanus betegek
vannak.

7. A

rendházakban és minden piarista intézménybenkÜlonosen oda kell figyelni a
rendszeres szell ztetésre, kézmosásra, az illemhelyek alapos és s r takarítására.
8. 2o2o' április 30-ig a tartományf nokség által szervezett, 15 f nél nagyobb tartományi
osszejoveteleket, rendezvényeket át kell tenni kés bbi id pontra, vagy pl. skype-on,
Zoomon keresztÜl, video-konferenciaként kell megtartani.
9. Az alábbi rendezvények elmaradnak, vagy kés bbi id pontra kerÜlnek át:
a 2020. március I2-re tervezett ,,Segít Hálo" találkozo;
a 2020, március 26-ra tervezett ,,iskolás" (aktív) piaristák találkozoja;
a 2020. március 27-re tervezett diákonkormányzatok találkozoja;
a 2020. április 2-3-ra tervezett bePlPA;
a 2020. április 16-18-ra tervezett KM csoportvezet -képzés'
a 2020, április 2]--re tervezett Kísérés2020 konferencia;
a 2020. április 24_26-ra tervezett piarista itjr1sági találkozo (PlT)'
10. A 2020. április 30. után esedékes utazásokrol és rendezvényekr l'a tartományf nokség
április 15-ig hoz ujabb rendelkezést és ad roluk tájékoztatást.
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11. Megbízom Mikulás Domonkost, a kecskeméti piarista iskola igazgat ját, hogy legyen
vezet je az,,online piarista iskola" projektnek, és egy általa szervezett projektcsapattal
dolgozzon ki protokollt az oktatás megszervezéséreintézményeinkátmeneti bezárása
esetére.
1'2' Mindenki vigyázzon arra, hogy egészségeséletm dot folytasson, pihenjen, aludjon
eleget, er sítse immunrendszerét rendszeres mozgással, vitamindÚrs táplálkozással, stb.
KÜlonosen védjÜk id s, torékeny egészség rokonainkat, ismer seinket'
13. Amikor gyermekekkel beszélgetÜnk a koronavírusr l, kovessÜk az UNlCEF ajánlásait:
a) Hallgassuk meg ket. Val ban szeretne-e a gyermek err l a témár l beszélni?
TeremtsÜnk olyan légkort, amelyben nyugodtan felteheti kérdéseit, és hagyjuk meg
neki a kezdeményezést.
b) Ragaszkodjunk a tényekhez' Fontos, hogy legyÜnk szinték a gyermekekhez'
Magyarországon jelenleg alacsony a megbetegedés kockázata, f leg a halálos
megbetegedésé.
c) BeszéljÜnk a lehet ségekr l' Fontos, hogy elmondjuk a gyerekeknek, mit tehetnek
k a megbetegedés ellen, például takarják el a szájukat kohogés és tÜsszentés
esetén, valamint gyakran mossanak kezet meleg vízzel és szappannal'
d) LegyÜnk tudatosak. A gyerekek fogékonyak átvenni a feln ttek véleményét,
reakci it, ígY fontos, hogy mindig maradjunk nyugodtak és higgadtak, valamint
kovessÜk a híreket, és a megfelel helyr l informál djunk az eseményekr l.
e) FigyeljÜnk a hat ságok utmutatásaira'
Kérem, hogy mindenki a lehet legnagyobb felel sségtudattal élje meg ezt a kÜlonosen
nehéz id szakot. Koszonetet mondok mindenkinek a helyzet megkívánta el vigyázatos és
akár áldozatot vállalni is képes hozzáállásáért, tÜrelméért.
Bármilyen felmerÜl kérdésben forduljanak bizalommal hozzám Vagy a tartományf nokség
munkatársaihoz' Amiben csak tudun k, segítÜnk
!

Bízzuk életÜnket gondvisel mennyei Atyánkra

l

Budapest, 2020. március 9.
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