2. mcllékl*: Nog5rkonr tanulóknak küldendő levél:

Tisztelt Tanuló!

Közeledik az ickolake?dés, amelyre ez&ttal is még a koronavírus-jórvóny elleni védekezés
jeryében készüliink, hiszeir a vínrs még itt van és sqinos nem zárható ki egy negyedik hullám sem.
Jó hír, hogy az ldci iskoltkezdér jóval biáonságosabb, mint az egyéwel ezelőtti, hiszen már van
vakcina es mags§ a megyaf lakosság, a pedagóg§§ok ég a diákok átoltottsága.

Maryerország júniusban az elsők között tette lehetóv

Ald u

ée

l2év felettiek oltásót.

ickolrlrezdéctg guer€tné beoltaful magit tegegyszerűbben rrzt ar, íntcruetec
regírztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az intemetes időpontfoglalón
(www.eeszt. gov.hu) keresztiil teheti.

Emetlett az iskolókban

is

lehetóvé tes§zük

re oltóst ba ae

internetes regisztráció és

időpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadrilyba ütközik.

Az iskolet oltleok nepJa:
Két alkalommal biztosítjuk azolás felvótelének lehetőségét az iskolákban:

-

&ugusztug 30-31. flapja köúil az egyik n&pon, előre meghatározott időszakban,

szeptembcr 2-t.napjaközt[l azegyik napon, előre meghatározottidőszakban.

Az oltás Pftzer-vakcínóval történik.
Az iskolai oltásra

all

év felettí (még oltatlan)

diíkjogosult.

Kérjtilq hogy arrennyiben még nem kapott oltást, és aztszereüré, hogy aztaz iskolában kapja meg,
akkor ezt az igényéta jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével
2021. augusztus 2Sig ielene vissza az info@eltes.hu e-mail címre.
Amennyiben nem kívárr élni a felkínált oltakoási lehetőséggel, vagy egyéb módon már beolásra
került, akkor kérjük, hory ennek tényétis szíveskedjen a jelentkezésilap megfelelő kitöltése útján
jelezni 2a2t. augusztus 25-ig lz info@eltes.hu e-mall címen.

Az

oltásra jelentkező tanulók létszámának összesítése uüín, külön ájékoztaást fog anól kapni,
hogy Ön pontosan mikor és hol kapja m€ 8z oltást. A jelentkezők számátől ftiggően az olás
helyszíne leha aziskola, a}rol Ön tanul vagy egy másik közeli iskola is.
Fontos, hogy a kitöltött
oltás helyszínére.

és aláírt jelentkezési lapot és ahozzájánió

nyilatkozatotboz,zamagával az

összefogva .sikerül zökkenőmentesen lebonyolítani az oltási
kamprinyt, és a tanulók minél nagyobb arárrytan vesznek majd résá benne. Kérem, járrrljon bozzá
az oltási karrpány sikeréhez, mindannyiunk érdeke, hogy a tanulók minél nagyobb átohottságárrak
szerveáessiik meg.
köszönhetően az oktaást minél biztonságosabb

Bfuom benne, hogy közösen,

dot,^ 8+,rLC"-

Tisáelettel,
Iskolavezetés
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Cim: lCI54 Buclapest Akadérnia urca 3, Tel; * 36 t 795 1200, f*x,: -i 36
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