Tisztelt Tanulók, Szülők és Pedagógusok!
2020. március 16-án életbe lépett a digitális munkarend.
Oktatás rendje
A Magyar Nemzeti Múzeum eljuttatta hozzánk hírlevelét. A levél alapján ajánlom mindenki
figyelmébe az alábbi elérhetőségen található információkat, ahol a MNM szolgáltatásairól
tájékozódhatunk. https://mnm.hu/hu/hirek
Étkeztetés
Az MKMK által biztosított étkezés holnaptól, március 18-tól vehető igénybe
Nyitva tartás
Korábbi tájékoztatás érvényes.
Ügyintézés
Javasoljuk a telefonon és e-mailben történő ügyintézést, amennyiben a személyes megjelenés
elkerülhető. A határidőhöz nem kötött ügyintézést kérjük, hogy halasszák el!
Ifjúsági fogászati ellátás
A koronavírus pandémia miatt az egészségügyi államtitkár soron kívüli intézkedéseket rendelt el. A
fogászaton kizárólag sürgősségi betegellátás végezhető, (életveszély vagy tartós egészségkárosodás
elkerülése érdekében). 2020. március 17-től április 01-ig a gimnázium tanulói számára a sürgősségi
fogászati ellátást helyettes orvos végzi. A helyettesítés rendje a következő.
Fogorvos: Dr. Soós Tamás, Miskolc, Csabai kapu 9-11. 2. emelet 7. kezelő. Telefon:06-46-555-835
Hétfő:14-16, Kedd:9-11, Szerda:14-16, Csütörtök:9-11, Péntek:9-11 óráig. A sürgősségi ellátáshoz is
telefonos egyeztetés szükséges.
Dr Vass Éva Dental Park Kft. ügyvezetője (az ifjúsági fogászati körzet üzemeltetője)
Pedagógiai szakszolgálat tájékoztatója
A pedagógiai szakszolgálati intézmények személyes jelenlétet igénylő feladatellátása 2020. március
17-től határozatlan ideig szünetel.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat minden intézményében szolgáltatásinak
igénybevételét a továbbiakban online/digitális formában biztosítja.
A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás érdekében a Szülők a borsodszakszolgalat.hu oldalon található hetente frissülő- linken regisztrálva kérhetik az ellátást.
A folyamatban lévő szakértő bizottsági vizsgálatainkat a veszélyhelyzetre való tekintettel
felfüggesztjük, a már elvégzett vizsgálati részről kiadunk egy részleges véleményt. A helyzet
normalizálódását követően, kérjük az 1.sz. melléklet egyszerűsített kitöltésével kérvényezzék a
vizsgálat folytatását. (gyerek név, születési dátum, oktatási azonosító és a harmadik oldalon a vizsgálat
kérés indoka című rovatban feltüntetve: "megkezdett vizsgálat befejezése".
Új, első vizsgálatokat, melyek személyes kontaktot igényelnek, jelenleg nem végzünk. A már
beérkezett felülvizsgálati kérelmek esetében, - amennyiben dokumentum elemzés módjával
feldolgozható, és nem változik a diagnózis - egy évre meghosszabbítjuk a szakvélemény érvényességét,
melyről szakértői véleményt fogunk küldeni.
Újabb tájékoztatás ideje 2020. március 17. 16 óra.

A tájékoztatás tartalmi elemei a központi rendelkezések alapján módosulhatnak.
Miskolc, 2020. március 17.

Fazekas Róbert
Megbízott igazgató

