Kedves Tanulóink!

Szeretnénk tájékoztatni minden diákunkat, hogy az Osztrák Intézet fokozott figyelemmel kíséri a hazai
járványügyi helyzetet, és a hatóságok útmutatásait betartva, megteszi a szükséges intézkedéseket!
Folyamatosan egyeztetünk a partnereinkkel a szükséges intézkedésekről, arról, hogy milyen esetben
merülhet fel korlátozás bevezetése, ideiglenes bezárás vagy egyéb intézkedés. Egyelőre nincs ilyen
napirenden, ezzel együtt megkezdtük a felkészülést valamennyi eshetőségre.
Ha korlátozást kell bevezetnünk, arról azonnal és időben értesítjük a csoportokat.
Korlátozás esetére jelenleg is teszteljük az online oktatás lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a
tanár kollégáink el fogják mondani.
Természetesen megtettük a szükséges óvintézkedéseket, folyamatosan fertőtlenítjük a kapucsengőt, az
ajtókat, kilincseket, mosdókat, termeket. Az előtérben kézfertőtlenítő készülék van kihelyezve.
Kérjük, hogy tegyenek meg mindent a megelőzés érdekében! Amint megérkeznek az utcáról, mossák meg
vagy fertőtlenítsék kezüket. Aki betegnek érzi magát, kérjük ne jöjjön órára! Tanár kollégáink
gondoskodnak róla, hogy az adott anyag – esetleg külön gyakorló feladatok – eljussanak Önökhöz.
Hivatalos információk a koronavírusról:
•
•

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
http://koronavirus.gov.hu

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának ingyenesen hívható
tanácsadó telefonszáma: 0680 277 455 és 0680 277 456
Kérjük mindenki megértését és együttműködését a helyzet kezelésében, hiszen a folyamatosan változó
körülmények között felmerülhetnek rendkívüli /nem várt intézkedések! Kérdések esetén forduljanak
hozzánk bizalommal!
Mindenki vigyázzon magára és másokra is!

Üdvözlettel:
Lehoczkyné Gál Erika
Intézetvezető
Osztrák Intézet Budapest

Dear Students,

We would like to inform you, that the Austrian Institute, Budapest is continually following the news and
the current status regarding coronavirus; we will adhere to the instructions suggested by the authorities
and will take all the necessary steps required.
We are discussing what restrictions are required with our partners to decide if the provisory closure is
needed or not, or if we should make other arrangements.
A closure is not scheduled yet, but we also have to prepare ourselves for that possibility.
If limitations have to be imposed, we will inform our groups immediately.
We are currently testing the feasibility of online teaching methods and tools for this eventuality. Our
teachers will inform you in due course.
We are taking all necessary precautions; we regularly disinfect the streetdoor-bell, the doors, the door
handles, the toilets, the rooms. We have installed a hand-gel dispenser for hygiene at the front door.
We would appreciate your full cooperation in trying to keep the virus at bay! Wash and disinfect your
hands, when you arrive from the street. If you are ill, please stay at home! The teachers will send you the
learning materials with additional exercises.

For official information about the coronavirus:
-

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
https://koronavirus.gov.hu/

Infoline of the Hungarian National Institute of Public Health: 0680 277 455 and 0680 277 456
Thank you very much for your understanding and cooperation in handling this situation. The circumstances
are constantly changing, that’s why we may have to take extraordinary / unexpected precautions.
If you have any questions or need further information do not hesitate to contact us!
Take care of yourself!

Sincerely,
Erika Lehoczkyné Gál
Director of the Austrian Institute, Budapest

