Simándy József Általános Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
telefon: 28/470-390; 06-30/295-2997
e-mail: info@simandy.sulinet.hu

Házirend járványügyi melléklet
2020/2021. tanév
Jelen eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
Bevezető
A gyermekek tünetmentesen is lehetnek vírushordozók, ezért is fontos az óvatosság. Elsődleges
feladatunk a higiénés szabályok betartása és betartatása. A felelősségünk nagy, nekünk
pedagógusoknak is, és a szülőknek is. Mindenki másképp viszonyul a jelenlegi helyzethez.
Vannak olyan személyek, akik kisebb jelentőséget tulajdonítanak neki, ezért hajlamosak az
intézkedéseket, kéréseket is figyelmen kívül hagyni. Ezt nem tehetjük meg!
A szülők felelőssége óriási, hisz nekik kell otthon eldönteniük, hogy gyermekük, gyermekeik
egészségesek-e, közösségbe engedik-e őket. Az ő felelősségük a közösség iránti felelősségre is
kiterjed.
A fentiek miatt a szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermeküknél mindennap legyen
az orrot, szájat eltakaró maszk. Javasoljuk, hogy a gyermekeknél legyen saját kézfertőtlenítő is.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiküldött intézkedési terv alapján alakítottuk ki a
járványügyi helyzetre vonatkozó eljárásrendünket.
1. Fertőtlenítés, fertőtlenítőszerek biztosítása
1.1. Tanévkezdésre többször alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek
takarító kollégáink az iskola minden helyiségében. A felületek, bútorok mellett az
eszközök, fertőtlenítése is megtörtént. A takarítás és a fertőtlenítés azóta is folyamatos.
1.2. A bejáratoknál fertőtlenítő folyadék, minden mosdóban folyékony, fertőtlenítő hatású
szappan került kihelyezésre.
1.3. A fertőtlenítőszerek biztosítottak.
2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
2.1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
2.2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
2.3. 2020. október 1-jétől a 431/2020. (IX.18.) Korm. r. szerint az iskolai beléptetéskor
kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének a mérése. Ez
érintésmentes hőmérővel történik. Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete eléri
vagy meghaladja a határozatban megadott értéket (tiszti főorvos teszi közzé), a többi
tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul
tájékoztatni kell.
2.4. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet
ellenőrzésnek alávetni.
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2.5. Az iskolába belépni szándékozó külső tanulók (zeneiskolai növendékek)
testhőmérsékletének a mérése is megtörténik, a belépés idejétől függetlenül.
2.6. Iskolánk mérési pontjai.
főépület
 porta – Ifjúság tér
 Kölcsey utcai ideiglenes bejárat
 tornateremmel szembeni ideiglenes bejárat
kisépület
 bejárat – Ifjúság tér
 Széchenyi utcai ideiglenes bejárat
2.7. Amennyiben valaki a testhőmérséklet-mérést nem engedélyezi, nem léphet be az
épületbe. Az iskolai alkalmazottaknak, tanulóknak a távolmaradás ez esetben
igazolatlannak minősül.
2.8. Az épületbe 16.00 óráig a tanulókon, az iskolában dolgozókon, a hatóságokon,
valamint a Tankerületi Központ munkatársain kívül más nem léphet be.
2.9. A szülők reggelente csak a kapukig kísérhetik gyermekeiket, akik az udvaron keresztül
önállóan jutnak el az épület megnyitott bejárataihoz. Délután és a gyermek rosszulléte
esetén a szülők a portáig bejöhetnek. Kérjük, hogy minden esetben igyekezzenek minél
hamarabb elhagyni az intézmény teljes területét a zsúfoltság elkerülése végett.
Felhívjuk a gyermekek, szülők figyelmét a csoportosulások elkerülésére, mind az
intézményben, mind az intézmény előtt.
2.10.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről, a padokat próbáljuk minél távolabb helyezni egymástól. A
tantermekben a nehezen fertőtleníthető tárgyakat elzárjuk, a szőnyegeket is mellőzzük.
2.11.
A tanítási órákon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
2.12.
Mivel a közösségi tereink szűkösek, a folyosókon, az aulában és a mosdókban a
maszk viselése kötelező minden évfolyamon, valamint az iskola dolgozóinak is.
2.13.
A reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulók fél 8-ig az aulában csak maszkban
lehetnek. Félnyolctól a tanulóknak a tantermükben kell tartózkodniuk.
2.14.
Amennyiben a gyermekek a maszkot többszöri figyelmeztetést követően sem
használják szabályosan, figyelmeztetésben részesülnek.
2.15.
Aki notóriusan megtagadja a szabályokat, elkülöníthető az osztályától és ez által
igazolatlan hiányzása keletkezik.
2.16.
Az udvarok használata a pedagógusok egyéni döntése alapján lehetséges,
melynek ideje a körülmények és a hely miatt rugalmasan kezelhető.
2.17.
Az udvaron tartózkodáskor az osztályt kiengedő pedagógusnak kell
gondoskodnia a felügyeletről és az osztályok izolációjáról. A délutáni napközis időre
ugyanez vonatkozik.
2.18.
A könyvtár szünetekben csak maszkban látogatható, és ott csak kölcsönzés miatt
tartózkodhatnak a tanulók.
2.19.
Kérjük, hogy a gyerekek a reggeli és az esti ügyeleten csak a legszükségesebb
időt töltsék.
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2.20.
Az ebédeléshez ebédelési rend készült minden érintett partner bevonásával.
2.21.
Törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen a vándorlás, a lehetőségekhez
mérten az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet fogják használni. A
tanítási órákon, a bontott órákon és másik osztályok tanulóival közös órákon is tartsák
be a gyerekek pedagógusaik utasításainak megfelelő ülésrendet!
2.22.
Osztályok váltásakor a termekben a távozó pedagógusnak felületfertőtlenítést
kell végezni.
2.23.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében az udvarokon, a műfüves pályán
vagy a környékünkön lévő tereken tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat.
2.24.
A felületfertőtlenítés miatt visszavezettük a kicsöngetés előtti jelző csengetést,
és a testnevelésórák ideje rövidebb lehet 45 percnél.
2.25.
A tanórák során használt eszközöket a csoportok váltása között fertőtleníteni
szükséges.
2.26.
Iskolánkban az első félévre tervezett, a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus
egyidejű jelenlétével járó, rendezvények nem kerülnek megrendezésre, vagy
megszervezésük során tekintettel leszünk az alábbiakra.
 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.
2.27.
A tanulmányi kirándulásokról, osztályprogramokról az osztályfőnök dönt.
Amennyiben vállalja az őszi időszakban a programmal járó közlekedést/utazást, a
szülőkkel egyeztetnie szükséges, az egyeztetés alapján elhalasztható a II. félévre.
Tanulmányi kirándulás esetén javasolt a közeli, gyalogosan, kerékpárral könnyen
megközelíthető szabadtéri programok szervezése.
2.28.
A tanév során a szükséges információkat az eddig megszokott módon kapják
meg a tanulók és a szülők is. Elsődlegesen a hivatalos e-KRÉTA-n keresztül, melyet
kiegészíthet a honlap, ímél stb.
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
3.1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a diákok és az iskolába érkezők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések
előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek
esetében inkább a szappanos kézmosást javasoljuk).
3.2. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású, természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a mosdókra is. A helyiségek ablakát
időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
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3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosást, melyet vírusölő hatású
kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítünk.
A textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
3.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kaptak az első tanítási napon. A gyermekeknek megtanítjuk
az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
majd a használt zsebkendő szemeteskukába (lehetőleg a folyosóiba) dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Szükség esetén a felületet azonnal fertőtlenítjük.
3.5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarításra a
folyosókon és a szociális helységekben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek: a padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök
(billentyűzet, monitor, egér, egérpad stb.), mosdók csaptelepei, WC-lehúzók stb.), valamint
a járólap/PVC-burkolatok és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre
kerüljenek.
3.6. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt
viselnek (maszk/arcpajzs és gumikesztyű).
3.7. Mesterséges szellőztetés
Klímakészülékek: karbantartása, próbája megtörtént. A próbahűtéskor az EMMI által
(2020. aug. 17.) kiadott intézkedési terv 2. sz. melléklete alapján járunk el.
3.8. Az iskolában használt sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük.
3.9. A titkársági irodában egy időben 5-nél több személy nem tartózkodhat. (3 fő iskolatitkár
+2 fő, akik ügyet intéznek) A titkárságra belépni csak orrot és szájat eltakaró maszkban
lehet.
3.10. Ügyintézés az iskolában a járványhelyzet idején a szülők számára elsődlegesen
elektronikus formában az e-KRÉTA-n keresztül, valamint a honlapon közzétett
elérhetőségeken lehetséges.
3.11. A zeneiskolásoknak is kötelező ezen eljárásrend betartása. A zeneiskolába érkező
növendékeinket sem kísérhetik be a szülők, illetve a hozzátartozók. Az iskolánk tanulóit
foglalkoztató bérlők (pl. sportegyesületek) is kötelesek az eljárásrendet betartani.
4. Az étkezésre vonatkozó szabályok
Az étkeztetést végző vállalkozás személyzetének a feladatai.
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4.1. Az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre, az
étkezőasztalokra és a kézmosók fertőtlenítésére különösen kell figyelni.
4.2. Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
4.3. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os
maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosító) készíthető
ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes
lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása
kerülendő.
4.4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az
evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.
evőeszközök, szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük
elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton
történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
4.5. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítőszert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan
monitorozza, és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
4.6. Az iskola vezetősége, és az ebédeltetést végző pedagógusok fokozottan ellenőrzik
az étkezés helyszínének tisztaságát, a rendszeres fertőtlenítést, különösen az
étkezőasztalok és a kézmosók fertőtlenítését.
Az étkeztetést végző pedagógusok és pedagógiai asszisztensek feladatai.
4.7. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4.8. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok, csoportok keveredése
elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
4.9. Ebédelési rend készült, mely az órarend függvénye. Az ebédlőben max. 4
csoport/osztály lehet.
5. Az iskola-egészségügyi ellátás szabályai
5.1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően,
amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatok és egyéb feladatok elvégzésében az iskola-egészségügyi szolgálattal
együttműködünk.
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5.2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.
sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint
a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a
pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
5.3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a
járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése,
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembevételével történik. A
megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő
osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkentjük.
5.4. Az egészségügyi ellátás során betartjuk az infekciókontroll-szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll-szabályokat
tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén
(védőnői szoba) biztosított a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés.
6. A tanulói hiányzások kezelése
6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt a szülő bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
6.2. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. (EMMI intézkedési
terv)
6.3. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, de ez nem
egyenlő a tantermen kívüli, ún. online egyéni vagy kiscsoportos oktatással.
6.3. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni. Házirendünkben meghatároztuk a hiányzások igazolásának a szabályait.
6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza. Az orvosi igazolást a Házirendtől eltérően az iskolába érkezés első
napján köteles átadni osztályfőnökének.
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A tanuló igazolását az iskolába érkezés előtt. az e-KRÉTA e-Ügyintézésen keresztül kell
elvégezni. Menete: e-KRÉTA napló - e-ügyintézés - ügyintézés indítása - tanulmányokkal
kapcsolatos ügyintézés - tanulói mulasztás igazolása (TMGI) menüpontba kell feltölteni.
7. Teendők beteg személy esetén
7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.
Iskolánkban az elkülönítő a volt büfé helyisége a főépület aulájában van.
Az elkülönítésre vonatkozó szabályok.
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra
utalhatnak a panaszok.






láz,
köhögés (száraz köhögés),
fáradtság,
nehézlégzés,
kevésbé specifikus tünetek: orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom,
fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés, légszomj

7.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk/arcpajzs
használata kötelező.
7.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott, aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
7.4. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak
kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
8. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén
8.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén iskolánk felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozza a saját protokollját, és bevezetésére felkészül.
8.2. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat-ellátási helyek
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alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló
tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
8.3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e
elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli,
digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok
alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó
állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál
munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és
az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
8.4. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –
történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.
8.5. Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében.
Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet,
arról a tankerületi központ gondoskodik.
8.6. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Tisztelettel kérem az együttműködést, az eljárásrend betartását mind a tanulók, pedagógusok, a
szülők, hozzátartozók, illetve a külsősök részéről!
Az intézkedési terv módosítását a nevelőtestület megismerte.
A szülők az eljárásrendet az iskola honlapján olvashatják.
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Tisztelt Szülők!
Nagy örömmel kezdtük a tanévet annak reményében, hogy a hagyományos tantermi nevelés,
oktatás minél tovább (akár a tanév végéig) fennmaradjon.
A legfontosabb leszögeznünk azt, hogy bármilyen óvintézkedés akkor lehet eredményes, ha
minden egyes tanulónk (és természetesen dolgozónk) törekszik ezek maximális betartására,
vigyáz saját maga és társai egészségére. Ezért kérjük, az egyéni felelősségvállalás fontosságát
otthon is beszéljék át gyermekeikkel.
Bízunk benne, hogy elővigyázatossággal, körültekintéssel, felelősségteljes magatartással
sikerül minden fél számára a legkedvezőbb jelenléti nevelés-oktatást fenntartanunk.

Köszönjük szépen az együttműködésüket!

Kistarcsa, 2020. október 12.

Tisztelettel
Jutasi-Varró Diána Ildikó s.k.
intézményvezető

