
Nyilatkozattétel célja, hogy az Egészségügyi Világszervezet által egészségügyi világkockázatnak nyilvánított 

koronavírusjárvány (COVID-19) hatása a Szent Anna Katolikus Általános Iskola működése során minimalizálható, 

csökkenthető legyen:  

A betegség leggyakoribb tünetei:  

 Leggyakoribb tünetek: láz, fáradság, 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 FENTI TÜNETEKET MUTATÓ TANULÓ NEM LÉPHET BE AZ INTÉZMÉNYBE 

 

NYILATKOZAT GYERMEKFELÜGYELET IGÉNYLÉSE ESETÉN (2021. 03. 08-2021. 03. 31) 

 

Gyermek neve, osztálya:      Születési helye, ideje:  

 

 

Állandó lakhelye:  

 

 

Felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról:  

- A családban igazoltan pozitív megbetegedés van (közvetlen, egy háztartásban lévő családtag)  

- Egy háztartásban élő családtag karanténban van 

- A gyermekem hatósági karanténban van (igazolt kontakt személlyel való találkozás miatt)  

- Gyermekem önkéntes karanténban van (családtag pozitivitása vagy pozitív személlyel való találkozás miatt) 

- Legjobb tudásom szerint gyermekemen a koronavírus fertőzés fent ismertetett jeleit nem érzékelem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola látogatásának, és a gyermekfelügyelet 

igénylésének feltétele, hogy e nyilatkozatot valósághűen megtegyem.  

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan nyilatkozatomnak büntetőjogi következményei lehetnek.  

 

 

Nyírtelek, 2021.  ____________________________         

 Gondviselő aláírása 
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