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Tisztelt Szülő/Gondviselő! 
 
Tárgy: Légzőszervi vírusok terjedésének csökkentése  
 

A hideg idő beálltával egyre több légzőszervi vírus fordul elő a gyermekeknél, mint pl. a 
Respiratory Syncytial Virus (RSV), az influenza és a COVID-19. Ezt a három vírust 
„Háromszoros fenyegetésnek” nevezzük, mivel ezek súlyos betegséget okozhatnak az öt 
évesnél fiatalabb gyermekeknél, az idős embereknél és a betegségben szenvedő 
egyéneknél. 
  
Az utóbbi időben a szokásosnál több kórházi gondozást igénylő eset fordult elő az ezen 
vírusok egyike vagy közülük több által érintett gyermekeknél. A Toronto Public Health 
határozottan javasolja a védekezési rétegeket a gyermekek és mások biztonságának 
fokozása érdekében:  
 

 Maszkviselés: Jól illeszkedő maszkot kell viselni a beltéri nyilvános helyeken, így pl. 

az iskolákban és bölcsődékben. A 2 évesnél fiatalabb gyermekek és az egészségügyi 
kivétellel rendelkező személyek számára nem ajánlott a maszk viselése.   
 

 Védőoltások: Minden 6 hónapos és annál idősebb személynek naprakésznek kell 
lennie a COVID-19 vakcinákkal kapcsolatban, ide értve az őszi emlékeztető oltást 
minden 5 éves és annál idősebb személy számára, valamint az őszi influenza 
vakcinát. Minden 5 éves és annál idősebb személy biztonságosan egyszerre 
megkaphatja a COVID-19 emlékeztető oltást és az influenza elleni oltást.  

 

 Maradjon otthon, ha beteg: Végezze el ezt a napi tünetellenőrzést a gyermekénél. 

Tartsa otthon a gyermekét, még akkor is, ha a tünetek enyhék, mindaddig, amíg 
jobban nem érzi magát. 

 

 Tartsa tisztán a kezeit: Használjon kézfertőtlenítőt és gyakran mosson kezet. 
 

 Tartsa tisztán a felületeket: Gyakran tisztítsa meg az általánosan használt 

felületeket. 
 

Ha kérdése van gyermeke egészségi állapotával kapcsolatban, hívja a 811-es 
telefonszámot vagy beszéljen gyermeke egészségügyi szolgáltatójával. Ha gyermeke beteg, 
itt találhat az ápolással kapcsolatos információkat.  
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain


2 

 

A légzőszervi vírusok terjedésének visszaszorításával mindannyian törődhetünk 
családtagjainkkal és az iskolai közösségekkel. A terjedés csökkentésével azt is biztosítjuk, 
hogy egészségügyi rendszerünk képes marad a betegek ellátásának a biztosítására.    
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