
 

Igen tisztelt Szülők, igen tisztelt Jogi képviselők ! 

Különleges óhajjal és felszólítással fordulok Önökhöz. Magáról a korona-vírusról (Covid-19) nem 
kell már Önöket felvilágosítanom – a médiáink erről jelenleg bőven tudósítanak minket. 

Az én figyelmem első sorban az Önök gyerekeinek és a családjaiknak szól. Ennek meg-felelően 
egyrészt oltalmazni szeretném a tanulóinkat, másfelől azonban mindannyiunk számára szeretnék 
bizonyos normálitást megőrizni. Ehhez viszont az Önök támogatására és segítségére van 
szükségem. 

A Szövetségi Kormány tegnap különböző intézkedéseket tett, hogy korlátok közé szórítsa a korona 
vírust, ami különösen az iskolákat érinti. Ezek az intézkedések mindenek előtt arra szolgálnak, hogy 
azokat védjék, akik nagyobb kockáttal néznek szembe, azaz, könnyebben megkaphajták a korona 
vírust. Ezek az intézkedések azonban minössze akkor vezetnek teljes sikerre, ha mi mindannyian 
közösen lépünk fel a kórsággal szemben. 

A húsvéti szünidő elején következő kéréssel fordulok – a gyermekek kora szerint – Önökhöz: 

- amennyiben az Önök gyermeke az elemi iskolát, az új középiskolát, az általános középiskola 
alsó tagozatát vagy különleges iskolát látogat, ill, látogatja, akkor  2020. március 18-tól a 
húsvéti szünidő kezdetéig nem lesz számára oktatás. Szervezzenek otthoni ellátást, 
amennyiben Önöknek ez lehetséges, Ha nincs módjuk arra, hogy gyermeküket otthoni 
ellátásban részesítsék, (különösen akkor, ha kritikus terepeken dolgoznak, különösen az 
egészségügyi-, biztonsági-, élelmiszerügyi terepen, vagy a forgalom infrastrukturájának a 
terepén), vagy a szülő egyedül neveli gyermekét, akkor gyermekük továbbra is látogathatja 
az iskolát. Ott gyakorlatokon és elmélyítő anyagok oktatásán vehet részt; 

- amennyiben gyermekük az általános középiskola felső tagozatának, az új közéiskolának, 
felső tagozatos ipari középiskolai tanulója (pl. kereskedelmi vagy szakiskola tanulója), ipari 
tanuló vagy technikumi tanuló, akkor 2020. március 16-tól a húsvéti szünidő kezdetéig nem 
részesül oktatásban. Gyermekük ismételje ill. mélyítse azt el otthon a már ismeretes 
tantervet. Ehhez gyermekük különböző oktatási anyagot kap – digitális formában is – az 
iskolától. A gyakorláshoz, ill. elmélyítéshez szükséges anyagot, ill az ehhez szükséges 
okiratokat a szigorított higiéniai előírások betartása mellett lehet átvenni. 

- Kérjük, hogy tartózkodjanak pl. a nagyszülők általi gondozástól (különösen a 65. életévvel 
kezdődő kockázatos kornál), mert ők azok a személyek, akiket a lehető-legjobban 
szeretnénk megóvni. 

 



Itt Önöket biztosíthatom arról is, hogy gyermekük nem mulaszt el tananyagot, ha nem látogatja az 
iskolát: ott már most azon vannak, hogy a már eddig hallott tananyagot elmélyítsék és 
megismételjék. 

Amennyiben valamilyen kérdésük lenne, úgy kérjük Önöket, hogy forduljanak közvetlenül az 
iskolájukoz. Ott a tanerők továbbra is a munkahelyükön tartózkodnak és minden erejükkel azon 
vannak, hogy velünk együtt urrá legyenek ezen az ugyancsak különleges helyzeten. 

Ha úgy döntenek, hogy személyes kapcsolataikat tudatosan csökkentik, akkor ezáltal merőben 
hozzájárulnak ahhoz a lehetőséghez, hogy a személyes környezetükban az emberek egészségesek 
maradjanak. 

Higyjék el nekem: nekem sem könnyű, ezekkel az átállásokkal megbarátkozni, amiket a 
körülmények most tőlünk megkövetelnek. Én magam is apa és nagyapa vagyok, ezért tudom, hogy 
az ilyen mélyreható változások milyen mértékben befolyásolhatják a családunk mindennapi életét. 
Azonban szilárd meggyőződésem, hogy ezt a fontos lépést gyermekeink és embertársaink 
érdekében közösen meg kell tennünk. Biztosíthatom Önöket afelől, hogy a tartományokkal és 
községekkel, a művelődési igazgatókkal és minden hozzánk tartozó szolgálati hellyel együtt minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy a következő heteknek a lehető-legjobb módon megfeleljünk.  

A szabályozás sarkalatos pontjait kérjük, kérjék le a köv. címről: Erlass Umgang des 
Bildundssystems mit Coronavirus – www.bmbwf.gv.at/corona info. Ez alatt a link alatt a témát 
érintő, minden napi aktuális felvilágosítást folyamatosan megtalálnak. 

Köszönöm az együttműködésüket és maradok a lehető-legjobb kívánságokkal: 

Heinz Faßmann 

 

 

 

http://www.bmbwf.gv.at/corona

