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JAVASLATOK A KORONAVÍRUS IDEJÉN
A mostani járványt okozó új koronavírust 2019 végén azonosították Kínában. Az új koronavírus által okozott betegség neve
COVID-19. Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt. Mára már
világjárvány lett. Magyarországon március idusán jelent meg, azóta közös feladatunk a megfékezése.
A járvány csak az emberek közötti találkozások lehetőség szerinti
maximális visszafogásával, és a személyes higiéné (pld. nagyon
alapos kézmosás) segítségével fékezhető meg. A vírusos
megbetegedések nem kezelhetőek, gyógyszer nincs, de
MEGELŐZHETŐ. Szerencsére ritkán súlyos, az idős, más
betegségekkel is rendelkezőkre veszélyes igazán.
Beteg, lázas, köhögő, nehézlégzésre panaszkodó beteg nem mehet
ki az otthonából, hívja a háziorvosát telefonon. A jelenlegi
helyzetben csak az jöjjön a rendelőbe, akinél feltétlenül indokolt
sürgős, súlyos, halaszthatatlan vizsgálatra van szüksége.
Lázas, köhögő betegnek bejönni TILOS, ők hívjanak fel telefonon
a további teendők elbírálása végett.
Az országos szűrővizsgálatok a járvány végéig szünetelnek.
Fogászaton csak sürgösségi ellátás van.
Táppénzes papírt nem kell 2 hetente kiadni és leadni a
munkahelyen, senki se jöjjön érte személyesen.
Szakorvosi javaslatok a járvány vége utánig 90 nappal érvényesek,
jelenleg meghosszabbítani szakrendelőben nem kell. Gyógyszerek
folyamatosan felírhatók kiemelt támogatással.

Jogosítványt, közgyógy igazolványt, egyéb iratot hosszabbítani
nem kell, továbbra is érvényben maradnak.
Receptírás elektronikusan történik továbbra is.
Lehetőleg rendelőbe indulás előtt érdeklődjenek a bejövetelről,
időpontot foglalhatnak jelenleg is.
Vigyázzunk egymásra, amennyire lehet. Betegséget nem érző, de
vírust hordozó személy is fertőzhet! Eddig 3 budapesti kórházban
rendeltek el karantént orvosoknak, nővéreknek, akik koronavírusos betegekkel találkoztak védőfelszerelés nélkül. Az érintett
részlegeket lezárták, fertőtlenítik. Megfelelő védőfelszerelésünk
nekünk sincs. Ha valaki a szabályokat, tiltásokat nem tartja be, és
ilyen betegséggel a rendelőbe jön, mi is azonnal karanténba
(esetleg kórházba) kerülhetünk, és akkor a rendelő bezár!
Dr. Séllei Lajos
1. Számú körzet:
2. Számú körzet:
Dr. Csap László Attila
Dr. Séllei Lajos
06-74/480-297
06-74/480-652
Tamási orvosi ügyelet:
06-74/570-028

MOSHATÓ SZÁJMASZKOT KÉSZÍTÜNK
A kialakult helyzetre való tekintettel az önkormányzat
megrendelte a védőmaszkok gyártásához szükséges anyagot a
lakosság számára. Önkéntes varrónőktől kérünk segítséget az
elkészítéséhez. A Göllesz Intézmény varrodájában vehető át az
anyag 7.30-13.00 között hétköznapokon, szabásmintát is kapnak
hozzá. Az intézmény központi számát kell hívni 481-193.

Az elkészült maszkokat Iregszemcse Szociális Intézménye várja
osztásra. A kiosztása előreláthatólag jövő hét közepe. Az a
varrónő, aki nem tud az anyagért menni, kiszállítom.
Hívjon a 06-20/355-0438-as számon!
Tóth Szabolcs polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL
Érvényes: 2020.03.17-től visszavonásig
Iregszemcse Község Önkormányzata figyelemmel a koronavírus
járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre a feladatok folyamatos
ellátása és az ügyfelek, valamint a munkavállalók egészségének
védelme érdekében, az ügyintézés és az ügyfélfogadás rendjét
2020. március 17. napjától az alábbiak szerint határozza meg.
Ügyfélfogadás kizárólag telefonos időpontfoglalás esetén
lehetséges. Időpont csak hétfő 8.00 és 12.00 óra valamint
csütörtök 13.00 és 16.30 közt foglalható. Időpontot foglalni
Magyar Judit titkársági ügyintézőnél lehet a 06-20/256-5729
telefonszámon. Nyomatékosan kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
személyes időpontot csak akkor foglaljanak, amennyiben az
intézni kívánt ügy nem tűri a halasztást egyéb esetekben a kérelem
benyújtására a veszélyhelyzet elhárulását követően kerüljön sor.
Az egyes konkrét ügytípusok vonatkozásában az alábbi
eljárásrendet határozzuk meg:
Adóügyek: nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni kizárólag
telefonon, e-mailen, postán, vagy ügyfélkapun át lehet.
(telefon: Máténé Szabó Mária: 06-20/257-6118,
e-mail: ado@iregszemcse.hu)
Anyakönyvi ügyintézés: anyakönyvi ügyeletet Kiss Anikó
anyakönyvvezető tart a 06-20/380-6216 telefonszámon.
Anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos időpont ezen a
telefonszámon kérhető. Anyakönyvi kivonatok pótlását
(másolat) kizárólag postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül
lehet kérni. Minden más anyakönyvi feladattal kapcsolatos
ügyintézésre kizárólag előzetes, telefonon történt
időpontfoglalás alapján van lehetőség. Házasságkötések
kizárólag 2 tanú jelenlétében történhetnek, ennél nagyobb
szertartást a vészhelyzet elhárulásáig nem áll módunkban
lefolytatni.
Állattartási ügyek: nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni
kizárólag telefonon, e-mailen, postán, vagy ügyfélkapun át lehet.
(telefon: Magyar Judit: 06-20/256-5729,
e-mail: titkarsag@iregszemcse.hu)
Birtokvédelmi ügyek: nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni
kizárólag telefonon, e-mailen, postán, vagy ügyfélkapun át lehet.
(telefon: Dr. Marinka Nikolett: 06-20/387-5060,
e-mail: jegyzo@iregszemcse.hu)
Hagyatéki ügyintézés: kizárólag előre, telefonon történt
időpont egyeztetést követően van lehetőség az ügyintézésre.
(telefon: Máténé Szabó Mária: 06-20/257-6118,
e-mail: ado@iregszemcse.hu)
Földhaszonbérleti és adásvételi szerződések kifüggesztése:
nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni kizárólag postán, vagy
ügyfélkapun át lehet. (telefon: Magyar Judit: 06-20/256-5729,
e-mail: titkarsag@iregszemcse.hu)
Kereskedelmi és iparigazgatási ügyek: nem fogadunk
ügyfelet, ügyet intézni kizárólag telefonon, e-mailen, postán,
vagy ügyfélkapun át lehet. (telefon: Kiss Anikó: 06-20/380-

6216, e-mail: iregszemcse@tolna.gov.hu)
Lakossági bejelentések: nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni
kizárólag telefonon, e-mailen, postán, vagy ügyfélkapun át lehet.
(telefon: Magyar Judit: 06-20/256-5729,
e-mail: titkarsag@iregszemcse.hu)
Munkaügyek: kizárólag előre, telefonon történt időpont
egyeztetést követően van lehetőség az ügyintézésre.
(telefon: Simánné Szafner Rózsa: 06-20/258-2347,
e-mail: munkaugy@iregszemcse.hu)
Szociális ügyek: kizárólag előre, telefonon történt időpont
egyeztetést követően van lehetőség. (telefon: Kiss Anikó:
06-20/380-6216, e-mail: iregszemcse@tolna.gov.hu)
Településüzemeltetés: nem fogadunk ügyfelet, ügyet intézni
kizárólag telefonon, e-mailen, postán, vagy ügyfélkapun át lehet.
(telefon: Fazekas József: 06-30/976-9375,
e-mail: uzemeltetes@iregszemcse.hu, telefon: Máté Ambrus:
06-20/387-9445, e-mail: mezogazdasag@iregszemcse.hu)
Választással kapcsolatos ügyintézés: kizárólag előre, telefonon
történt időpont egyeztetést követően van lehetőség az
ügyintézésre. (telefon: Kiss Anikó: 06-20/380-6216,
E-mail: iregszemcse@tolna.gov.hu)
Tóth Szabolcs polgármester a 06-20/355-0435 telefonszámon
érhető el.
A telefonszámok a polgármesteri hivatal szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási rend szerint
elérhetőek:
- hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
- kedd: 8.00-12.00
- csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
- péntek: 8.00-13.00
Ez az ügyintézési és ügyfélfogadási rend 2020. március 17.
napján hatályba, és hatályos a Magyarország Kormánya által
41/2020. (III.11.) Kormányrendelettel meghirdetett vészhelyzet
fennállásáig.
Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy
- a polgármesteri hivatalt kizárólag tünetmentes állapotban
keressék fel! Azon ügyfeleink, akik magukon vagy
hozzátartozójukon észlelik a koronavírus ismert tüneteinek
bármelyikét, telefonon keressék háziorvosukat vagy hívják a 0680/277-455 vagy 06-80/277-456-os ingyenesen hívható
zöldszámot;
- az ügyintézés során a személyes ügyintézés helyett a postai
úton, ügyfélkapun keresztül, vagy e-mailen történő
ügyintézést válasszák;
- tájékoztatást, információt telefonon vagy e-mailen kérjenek;
- amennyiben a személyes ügyintézés nem tűr halasztást, a
Polgármesteri Hivatalt lehetőleg egyedül keressék fel, rokonok,
barátok, ismerősök stb. kísérete nélkül, a lehető legkevesebb, az
ügyintézéshez feltétlenül szükséges időt töltsék a Hivatalban.

Közétkeztetéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalók
Felhívjuk az étkezők figyelmét hogy a közétkeztetés és a vendégétkezés
2020.03.17-tól a következőképpen alakul:
Intézmények igényfelmérése alapján napi egyszeri meleg étkezést
biztosítunk tanulóink számára. Helyben fogyasztásra és éthordóban
való elvitelre nincs lehetőség. Az ételek kiadása az intézmény által
szervezett formában egyszer használatos műanyag éthordóban történik.
A külterületeken élő közétkeztetésre jogosult ellátása, igény szerint
kiszállítással történik. Az ételek átadása hétköznapokon 11:00-12:00-ig
a napközi konyha étkezőjében történik.Vendégétkezők ebédjének
éthordóban történő elvitelére lehetőség nincs, számukra egyszer
használatos műanyag éthordót biztosítunk.

Bartók Béla Művelődési Ház
2020. március 17-től ZÁRVA tart a közösségek előtt!
Az intézkedés visszavonásig él!
Irodaszolgáltatást (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés)
csak előzetes telefonos bejelentkezéssel biztosítunk
hétfőtől péntekig 9.00-12.00 és 13.00-16.00 között!
Telefonszám: 74/480-764
Email: bbmh@freemail.hu
Kérjük kopogtasson az ablakon!
Községi Könyvtár
2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart!
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IREGSZEMCSE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA
Házi segítségnyújtásban követendő eljárás az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiadott útmutatás alapján
- Felhívjuk a szolgáltatást igénybevevő személyek figyelmét, hogy
veszélyhelyzet időtartama alatt lehetőség szerint ne hagyják el
otthonukat, a személyes találkozásaikat minimalizálják az
ellátásukat segítő szakemberekre, hozzátartozókra. A rokonokkal,
ismerősökkel való kapcsolattartást elsősorban telefonon és
elektronikus úton valósítsák meg.
- A segítségnyújtás során, az igénybevevők veszélyeztetettsége
miatt, a gondozónők által a védőfelszerelés (gumikesztyű,
szájmaszk, kézfertőtlenítő) használata kötelező.
- Akinek nincs a településen olyan hozzátartozója, aki a napi
feladatok elvégzését meg tudná oldani, akkor kérem
mindenképpen az intézményünket vegye igénybe a higiéniai
szabályok betartása miatt. Ne engedjen be otthonába olyan
személyt, aki nem visel megfelelő védőeszközt, kivétel a vele egy
háztartásban lakó közeli hozzátartozó.
- A tevékenység során elsőbbséget élveznek és fokozott figyelmet
kell fordítani az ügyintézés, bevásárlás, gyógyszer felíratás és
kiváltás feladatokra. Továbbá azon teendőkre, amelyek a
személyes gondozás során elmaradhatatlanok (gyógyszerelés,
vérnyomás ellenőrzés stb). A takarítási feladatok nem indokoltak a
veszélyhelyzet visszavonásáig.
- A gondozónő utasítás szerint dolgozik. Ennek okán, minimális
ideig, csak addig tartózkodhat a szolgáltatásnyújtás idejére az idős
vagy krónikus betegségben szenvedő lakásán, amíg a
legszükségesebb feladatait elvégezte.
- Intézményünk a településen élő minden életkora miatt
veszélyeztetett és krónikus betegségben szenvedő személynek
segítséget nyújt. Kérünk mindenkit, akinek ügyintézés, bevásárlás,
gyógyszerfelíratás és kiváltás, vagy bármely elintézésre váró ügye
van, az alábbi telefonszámok egyikén kérjen segítséget:
06-74/480-044
06-74/480-536
06-20/380-4117
06-20/286-0331
06-20/380-3586
A segítségnyújtás térítésmentes!

Étkeztetés
- A veszélyhelyzet idejére az intézményben az egyszeri meleg
étkezés elvitelére és helyben fogyasztására nincs lehetőség. Az
étel biztosítását minden esetben kiszállítással, egyszer
használatos ételdobozokkal oldjuk meg.
- Az étkeztetés igénylése nem változott, annak lemondása, illetve
kérelmezése az igénylést megelőző munkanapon 14.00 óráig
lehetséges a 06-74/480-044 vagy 06-20/380-3586
telefonszámokon. Az adott napon történő étel lemondást, illetve
kérelmet nem áll módunkban teljesíteni, felsőbb utasítás alapján
kivételt nem tehetünk.
- Az étkeztetésre új igényeket kizárólag a fenti telefonszámok
egyikén kérhet, személyesen nem, az intézmény bejárási
tilalmára tekintettel.
- A 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes rendelete
alapján, szociális étkeztetés adagolási útmutatója felnőttek
részére: levesek: 0,3 l, főzelék: 0,4 l, szaftos hús: 0,1 l,
köret: 0,4 l, szelet hús:1 db, kelt tészta: 4 db.

VESZÉLYHELYZETI SEGÉLYCSOMAG
Körülbelül 200 rászoruló családhoz eljuttatunk egy egyszeri
segélycsomagot melynek tartalma hypó, mosószer, tészta és
konzerv. A csomagok tartalmát megrendeltük, az ellátási
nehézségek miatt a beszállításra várnunk kell. Az a fontos, hogy
tényleg rászoruló család kapja meg. Ennek a felmérését
elkezdtük.
Tóth Szabolcs polgármester

Nappali ellátás
- Az idősek klubjában a veszélyhelyzet idejére a
szolgáltatásnyújtás szünetel, a meghirdetett programok
elmaradnak. Bejárási tilalom van érvényben, az ellátottak nem
használhatják a mellékhelyiséget, nem tisztálkodhatnak és
mosási lehetőséget sem tudunk biztosítani.
- A nappali ellátást igénybevevőket otthonukban segítjük
szükség esetén. Igényeiket a 06-74/480-044 vagy
06-20/380-4117 telefonszámon kérjük jelezni szíveskedjenek.
Kérjük, tartsák be a „Maradj otthon” felhívást!

Családsegítés
- Sürgős, halaszthatatlan ügyintézés hétfőn, kedden, csütörtöki
napokon 8.00-10.00 óra között a Rákóczi F. u. 1. szám alatt. A
váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt érkezéskor és távozáskor is
használni kell, továbbá az előtérben csak egy kliens
tartózkodhat.
- Minden egyéb ügyintézéssel és felvilágosítással kapcsolatos
kérdéseikkel kérem keressék Lantos Katinkát a 20/379-8562
vagy 06-74/580-053 telefonszámokon.
- Segítséget nyújtunk minden olyan gyermekes
családnak/szülőnek, aki a kiskorú felügyeletét látja el, így az
ügyintézést, bevásárlást, recept kiváltást nem tudja megoldani.
Ez ügyben keressék Lantos Katinka családsegítőt.
- A család- és gyermekjóléti szolgálatnál a krízis ideje alatt az
adományozás szünetel, nem fogadunk és nem is osztunk ruházat
és bútor adományokat.
Felhívom a településen élő lakosság figyelmét, hogy
intézményünk szívesen fogad tartós élelmiszert azoknak a
családoknak, időseknek, akik napi megélhetési problémával
küzdenek. Aki szeretne segíteni, adományát szívesen fogadjuk
naponta 8.00-10.00 óra között és eljuttatjuk az arra
rászorulóknak.

Védőnői Szolgálat
Tanácsadás menete a következő:
- Indokolt esetben kedden 8.00-12.00 óra között lehet a
tanácsadót felkeresni (beutaló, várandósgondozási könyv).
- Védőoltás kedden 13.00 órakor, előre megbeszélt esetben, a
szülőt telefonon értesítjük.
- A váróban csak egy gondozott tartózkodhat, a többiek az ajtó
előtt várakozzanak, egymástól 2 méter távolságra.
- A váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt érkezéskor és távozáskor
is használni kell.
- Beteg gyermeknek, beteg gondozottnak tilos a tanácsadáson
részt venni.
- Státuszvizsgálatok és súlymérések elmaradnak.
- Családlátogatás kizárólag indokolt esetben, rövid időtartamban
történik.
- Telefonon történő felvilágosítás munkanapokon 8-16 óra között
Pesti Eszter 06-20/387-9647
Bitter Andrea 06-20/403-7902

Fogászati alapellátás
- A Nemzeti Népegészségügyi Központ a fogászati szakellátást
nyújtó szolgáltatók számára a nem sürgős fogászati
beavatkozások elvégzését megtiltja.
- A rendelési idő minden nap 8.00-10.00 óráig, csak sürgős
esetben és előzetes bejelentkezés esetén vehető igénybe.
- Rendelési idő alatt a 06-74/480-910, rendelésen kívül 15.00
óráig a 06-70/668-5084 telefonszámon kérhetnek tájékoztatást
és időpontot.
Dr. Szűcs Hajnalka fogorvos

-4 -

Felhívjuk a 60 év feletti lakosságot és a krónikus
betegségben szenvedőket, hogy maradjanak
otthonukban és látogatókat se fogadjanak! Ügyeik
intézéséhez segítséget nyújtunk (bevásárlás, gyógyszer
felíratás és kiváltás…stb), erre vonatkozóan az alábbi
telefonszámokon érhetik el intézményünket:
-06-74/480-044,
06-74/480-536, 06-20/380-4117,
-06-20/286-0331, 06-20/380-3586, 06-20/312-6753
Ha tudomása van környezetében élő 60 év feletti vagy
krónikus betegségben szenvedő személyről kérem jelezze!
Nem maradnak segítség nélkül!
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A külföldről hazaérkező személyeket ismételten szeretném
megkérni, hogy a lehető leghamarabb keresse fel telefonon
háziorvosát! 1. körzet 74/480-297 2. körzet 74/480-652
Nem titok, hiszen mindenről tájékoztatást kell adni:
Jelenleg községünkben 1 hatósági karanténban lévő személy és
11 önkéntes karanténban levő személy van.
A hatósági karanténban levő személyt a rendőrség ellenőrzi az
önkéntes karanténban levő személyeket pedig személyesen én.
Kérem a tisztelt lakosságot az együttműködésre, felelősségteljesen kell viselkednünk, hiszen az egészségünk a tét.
Köszönöm szépen!
Tóth Szabolcs polgármester

KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGGYEL VEHETŐK
IGÉNYBE A VOLÁNBUSZ JÁRATAI
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbuszvezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében
március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz
valamennyi járatán.
A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása
alapján az autóbusz-közlekedési társaság valamennyi helyközi járatán,
valamint azon települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a
szolgáltató, elérhetővé válik az applikációban történő jegyvásárlás.
A helyi és helyközi viszonylatokban továbbra is válthatók papíralapú
jegyek a szokásos elővételi módokon, de a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
és a Volánbusz azt kéri, hogy csak az vegye igénybe a közösségi
közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges és aki csak teheti
elektronikus úton váltsa meg jegyét.
Március 25-én, szerdán üzemkezdettől tanszüneti menetrend lép
érvénybe. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság
autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő
változásokról az utasok a volanbusz.hu/koronavirus oldalon
tájékozódhatnak.

IREGSZEMCSEI VÁSÁRLÓKRA IS
VONATKOZIK
Tamásiban 50.000,- forintig terjedő helyszíni
bírsággal, valamint 150.000,- forintig terjedő
közigazgatási bírsággal büntethető, aki az alábbi
rendelet módosításokat nem tartja be.
- Magyarország Alaptörvénye alapján kihirdetett
veszélyhelyzet idején a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el az,
- aki a kereskedelemről szóló törvény szerinti
üzletben indokolatlanul kísérő személlyel, vagy
hosszabb ideig tartózkodik.
- Játszótérre gyermekét beengedi úgy, hogy ott
egyszerre 5 főnél több személy tartózkodik,
- közterületen egymás társaságában úgy tartózkodik,
hogy indokolatlanul összesen 5 főnél többen vannak
együttesen jelen,
- közterületen nem tartja be az egészségügyi
távolságot.
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TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS A
DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az elmúlt napok, hetek eseménysorozata rányomta a bélyegét
intézményünk életére is. Átálltunk mi is a tantermen kívüli
digitális oktatásra. Nagyon furcsa a helyzet
szokatlan a
diákoknak, szülőknek és nekünk, pedagógusoknak is. Ez
mindenkitől a nyugtalanító hírek feldolgozása mellett nagyobb
erőfeszítést, hatalmas befektetett energiákat igényel. Az átállásra
nem volt sem elégséges idő, sem elég információ, ezért a
tantermen kívüli digitális oktatási munkarend kezdete előtti (2020.
március 16.) hétvégén végig hívtuk a szülőket, hogy van-e
internetük otthon, illetve olyan digitális eszköz, amit a gyerekek a
tanuláshoz használni tudnak. Általában igen válaszokat kaptunk.
Ugyan internetet nem, de tanulói laptopot tud azon diákok számára
kölcsönözni az iskola, akiknek nincs megfelelő eszközük a
feladatok elvégzéséhez.
Kérjük, akinek kérdése merül fel vagy nincs megfelelő eszköze
az otthoni tanuláshoz, az keresse Gyócsi Edit intézményvezetőt (a 20/554-1474-es telefonszámon), hogy számára egy
kölcsön tanulói laptopot tudjunk biztosítani.
Köztünk, pedagógusok közt vannak olyanok, akik az online órákat
választják, vannak, akik kiküldik a feldolgozandó anyagot és
„segítség”-időt ajánlanak fel (lehet Skype-on, Messengeren
segítséget kérni a feladatok megoldásához). Természetesen
teljesen mást igényel egy elsős tanuló, mint egy 5. vagy 8.
osztályos. Mindenkitől kreativitást, nagyfokú rugalmasságot vár
az új feladatkör. Mi, pedagógusok már nem azért vagyunk, hogy a
szokásos értelemben vett tantermi oktatással próbáljuk a
tananyagot megtanítani, hanem egyfajta mentor-szerepünk van,
amivel segítjük az önálló tanulást. Itt nagy a felelőssége a
szülőnek, de még nagyobb a diákoké, hiszen, ha nem veszik
komolyan a feladatukat, az eredményeikben meg fog mutatkozni.
A szülői visszajelzések alapján a diákok is és a szülők is
átvészelték az első rendkívüli hetet. A megkérdezett szülők a felső
tagozaton a feladatokat éppen elégnek ítélték meg. A tanulók
többsége kevés szülői segítséget igényelt a feladataik
elvégzéséhez. A gyerekek általában 2-4 órát foglalkoztak az
iskolai feladatokkal. Mivel az informatikai hálózatok, internetes
levelező rendszerek, Kréta nem készültek fel ilyen tömeges
használatra, így mi is több fórumot jelöltünk meg a
kapcsolattartásra. Minden tanuló elsődlegesen a Kréta
rendszerben láthatja az órarendi órához tartozó megoldandó
feladatot. Ehhez a szaktanárok határidőket rendeltek. Ezeket a
határidőket kérjük, tartsák be. Csak így tudunk előbbre haladni a
tananyagban is. Arra is kérünk minden szülőt, hogy főleg felső
tagozaton minimális segítséget nyújtson a feladatok
megoldásához, hiszen mi tanárok a visszaküldött feladatból látjuk
csak, hogy a tanuló megértette-e az adott anyagrészt vagy sem
(mivel nem találkozunk a gyerekekkel, még kevesebb
lehetőségünk van felmérni, mennyire értik az anyagot).
Létrehoztunk osztálycsoportokat a Facebook közösségi portálon.
Ide is feltesszük (másodlagos forrásként) a feladatokat. A
visszajelzést osztály e-mail címekre vagy a szaktanár által
megadott e-mail címre várjuk. Ez alternatív módja a válaszok
visszajuttatásának a Kréta rendszer mellett. Tudjuk, hogy vannak
olyan családok, ahol 2-3 vagy akár több iskoláskorú gyerek is van,
és itt még nehezebb a helyzet, hiszen alkalmazkodniuk kell
egymást tanuló-idejéhez, elvégzendő feladataihoz, és mindezt a
szülőknek koordinálniuk kell. Tudjuk, hiszen a pedagógusok
többsége is anya, apa, aki az iskolai feladatok mellett a saját
gyerekével, gyerekeivel is tanul.
Kérünk minden szülőt, hogy beszélgessen arról gyermekével,
hogy ez nem egy választható dolog. Nincs tanítási szünet, tanítás
van, csak más formában, mint megszoktuk. Készítsenek
napirendet otthon, próbálják beosztani együtt az időt, hogy a
diákokra ne rakjon aránytalanul nagy súlyt a készülés, de ne

vegyék félvállról sem. Megpróbálunk minden segítséget megadni,
hogy könnyebb legyen mindannyiunk számára ez az időszak.
Köszönjük a szülők, gyerekek türelmét, kitartását, segítségét a
fennálló helyzetben!
Szirbik Anita felsős munkaközösség vezető
Alsó tagozatos tanulók tantermen kívüli digitális oktatása
2020. március 16-ától új helyzet alakult ki az oktatásban. Életbe
lépett a tantermen kívüli digitális oktatási munkarend. Olyan
helyzettel találtuk magunkat szembe egyik percről a másikra, ami
nagy kihívás elé állított mindnyájunkat.
Szeretnénk pontosítani a tanulók számára, hogy ez az idő nem
szünet minden pedagógus megszervezte a tanulók elérhetőségét és
ezen keresztül a gyerekek megkapják az adott napra vonatkozó
tananyagot. Az elvégzett feladatokat a szülők segítségével
lefényképezik és a megadott határidőig visszaküldik a tanító
néniknek, akik így ellenőrzik a tanulók munkáját. Kedves Szülők!
Önöktől csak annyit kérünk, hogy biztosítsák a tanuláshoz a
megfelelő feltételeket: nyugodt légkört, és a szükséges segítséget.
Valamint kérjük Önöket, hogy most gyakrabban figyeljék a diákok
számára megadott elérhetőségeket.
A pedagógusok különböző módokat választottak a tananyagok
küldésére.
1.a, 2.a, 2.b, 3.b, 4.b a következő módot választotta:
Minden osztály készít magának egy „g-mail” fiókot. Az
osztályban tanító pedagógusok megkapják ennek a kódját. A
tanulóknak van e-mail cím elérhetősége, erre küldik a tanítók a
feladatokat és a lefotózott feladat megoldásokat adott időre, erre a
„g-mail” fiókra kell visszaküldeni. Akit így mégsem tudnak elérni,
ő a közösségi oldalon (Facebook) az osztálycsoportban,
Messengeren keresztül kapja meg a feladatokat és ezen keresztük
küldheti vissza a lefényképezett megoldásokat. A pedagógusok
megadják a saját elérhetőségüket (e-mail) is és ezen keresztül is fel
lehet venni velük a kapcsolatot.
1.b, és a 3.a osztályok a következő módot választották:
Mivel nem minden tanulónak van e-mail elérhetősége, ezért mi a
közösségi oldalt használjuk a feladatok elküldésére. Az
osztályoknak a közösségi oldalon van Facebook csoportja és így
Messengeren keresztül kapják a diákok feladataikat és ezen
keresztül tudják visszaküldeni a lefényképezett megoldásokat is. A
3.a osztályban használják még a video-chat et és a Youtube-on levő
oktató videókat is.
A 4.a osztály video-chat-en keresztül végzi a tanulók oktatását.
Minden osztálynak van a Facebook on osztálycsoportja, és ha
valamit nem értenek a tanulók vagy a szülők, akkor ezen fel tudják
tenni kérdéseiket, és itt válaszolnak is a pedagógusok.
Volt néhány olyan szülő, aki alsós gyermeke számára nyomtatott
formában is igényelte a feladatokat, melyeket előre egyeztett
módon eljuttattunk a tanulónak.
Az első hét tapasztalata azt mutatja, hogy nehezen, de beindult
intézményünkben a digitális oktatás. A tanulók többsége szépen
dolgozik otthon, és küldi a tanítóknak a visszajelzéseket.
Közösen meg fogjuk oldani ezt a helyzetet is! Köszönjük előre is
az együttműködést!
Mónos Lajosné alsós munkaközösség vezető

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda
A képviselő testület rendkívüli szünetet rendelt el
2020. március 17-től határozatlan ideig.
Gyermekfelügyelet 5 főig biztosított.
Az intézményvezető folyamatosan tartja a
kapcsolatot a szülőkkel.
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