
 

Most, a járványveszély idején, különösen fontos, hogy tudd, mi történik a világban és megértsd, 
mi miért történik veled és a társaiddal.  
 
 

Bizonyára te is tudod, hogy jelenleg koronavírus-járvány van Magyarországon, emiatt nagyon 
sok korlátozó intézkedés lépett életbe. A veled kapcsolatban álló felnőttek figyelemmel kísérik a 
változásokat, mindent megtesznek érted és a társaidért. Ahhoz, hogy ez jól működjön, kell a te 
segítséged, együttműködésed is. 
 
 

Mindig nagyon fontos, hogy tájékoztatást kapj a téged érintő kérdésekről! A jelenlegi 
helyzetben ez különösen igaz. Ha valamit nem értesz, fordulhatsz a körülötted lévő felnőttekhez 
vagy telefonon érdeklődhetsz a gyermekvédelmi gyámodnál, gyermekjogi képviselődnél. Ők 
sajnos most nem látogathatnak meg téged, de telefonon és elektronikusan elérhetőek a 
számodra.
 
 

 
A járványra tekintettel most nagyon fontos, hogy betartsátok a házirendet és az új, a ti 
érdeketekben meghozott szabályokat. A gyermekjogi képviselők továbbra is szívesen 
válaszolnak kérdéseidre, segítenek, ha valamilyen problémád van, vagy ha nem érted, hogy mi 
miért történik. 

 
 

 

Jelenleg nem hagyhatod el az intézmény területét és a hozzátartozóid sem látogathatnak meg 
téged személyesen! Erre a korlátozásra azért van szükség, hogy ne betegedj meg, és másoknak 
se add át a fertőzést. Mindannyiunknak oda kell figyelnünk az idős és beteg emberekre, ez most 
az ő érdekükben elengedhetetlen! Saját és környezeted egészségének megóvása érdekében 
különösen fontos, hogy engedély nélkül ne menj el az otthonból, ezzel ne sodord bajba 
magadat és társaidat!  
 
 

 

Most más szabályok léptek érvénybe, személyesen nem tudod tartani a kapcsolatot 
hozzátartozóiddal. A felnőttek azonban segítséget nyújtanak neked abban, hogy telefonon, 
messengeren, e-mailen, skype-on és egyéb elektronikus módon elérhesd családtagjaidat.

 

  



 

 

Most a tanulás is teljesen megváltozott. Fontos feladat a megelőzés, a járvány 
továbbterjedésének a megakadályozása, ezért bezártak az oktatási intézmények és nem kell 
iskolába menned, ez azonban nem szünetet jelent. A feladatokat naponta meg kell oldanod, 
tanulnod kell! A nevelők, gyermekfelügyelők segítenek neked abban, hogy megkapd az 
iskoládtól az aktuális napi feladatokat. Most különösen fontos, hogy a felnőttek kéréseit 
meghallgassátok és együttműködjetek a tanulásban.  
 
 

 

Amennyiben van a gyermekotthonnak, lakásotthonnak, a nevelőszülő házának udvara, akkor 
levegőzni továbbra is kimehetsz. Aki rendszeresen sportolt, az most egyesületbe sajnos nem 
járhat, de remek alkalom ez arra, hogy otthon, közösen eddzetek, tornázzatok. Játsszatok, 
sportoljatok, tartózkodjatok sokat a friss levegőn! 
 
 

 

Zsebpénzedet továbbra is megkapod, ez most egy jó lehetőség takarékoskodni valami fontos 
célra. Ha mindenképpen szeretnél valamit, a felnőttek előzetes megbeszélés alapján 
megvásárolják neked. Az utógondozói ellátottakra ugyanazok a szabályok vonatkoznak! Ha már 
nem tanulsz, de hivatalosan dolgozol, továbbra is járhatsz munkába, ha betartod az 
egészségügyi óvintézkedéseket. Aki utógondozói ellátást kért, addig maradhat továbbra is a 
gondozási helyén, amíg a gyámhatóság határozata el nem készül. Senki nem marad ellátás 
nélkül!
 
 

 

Aki megbetegszik, arról gondoskodnak a felnőttek, orvosok, megkapja azokat a gyógyszereket, 
amik elősegítik majd a gyógyulását. Ha a hatóság elrendeli az elkülönítést, a gondozási helyeden 
kell biztosítania a felnőtteknek egy külön helyiséget, ahol ugyanúgy gondoskodnak rólad, amíg 
meg nem gyógyulsz. 
 
 

 

Figyelj arra, hogy mit mondanak a felnőttek! A figyelmeztetések, hogy gyakran és alaposan 
moss kezet, hogy zsebkendőbe köhögj vagy, hogy miért kell kerülni, hogy egymáshoz érjetek, az 
mind azért van, hogy megvédjék az egészségedet! Nem tudjuk, meddig tart ez a rendkívüli 
helyzet, de minden felnőtt most azon dolgozik, hogy számodra könnyebben átvészelhető legyen 
ez az időszak. 
 
 

Gyermekjogi képviselőd elérhetőségét megtalálod az intézményben, illetve a www.ijsz.hu 
honlapon is. 

 

http://www.ijsz.hu/

