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Tisztelt szülők / gondviselők!  

Az egyik szülői értekezletünkön már beszéltünk Önökkel egy lehetséges általános 
áramszünetről és az erre való felkészülésről. Az adott körülmények folytán gyermeküknek 
ezt a levelet adjuk hazavitelre, amely Önöknek és az Önök családjának fontos információkat 
tartalmaz az áramszünet további meneténél az eljárásmóddal kapcsolatban.  

Mindnyájan nehéz helyzetben vagyunk, kérjük, támogassa ebben a helyzetben a gyermekét. 
Maradjon higgadt és nyugtassa meg a gyermekét is. Ez az átalános áramszünet el fog múlni. 
Addig, amíg nincs áram, maradjon – amennyiben lehetősége van rá – a gyermekénél otthon 
és hallgasson rendszeresen rádiót, Ö3-t és helyi adókat, amelyek tájékoztatást nyújtanak a 
helyzetről. Ezekben a napokban az iskola újbóli megnyitásáig természetesen automatikusan 
iskolaszünet van.  

Mihelyt újra lesz áram és újra beindulnak az iskolák, a forgalom stb., egész biztosan 
jelentkezünk Önöknél további információkkal az iskolaüzemmel kapcsolatban. Kérjük, csak 
akkor küldjék a gyermeküket újra az iskolába, ha tőlünk, vagy a rádióból megkapták a 
további folyamatokkal kapcsolatos információkat az iskolakezdéssel stb. kapcsolatban.  

Addig is tartsanak ki! Minden jót!  

Az Önök iskolavezetősége 
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Általános áramszünet – szülők(gondviselők)tájékoztatás 

Általános áramszünet (= egy hosszabb ideig tartó, országokon átnyúló áramszünet) esetén 
egyik pillanatról a másikra úgyszólván minden áram-, infrastruktúra- és ellátási rendszer 
megszűnik, senkit sem lehet felhívni, vagy senkinek sem lehet üzenetet küldeni, nem lehet 
vásárolni, nem lehet árammeghajtású tömegközlekedési eszközöket használni, nem lehet 
kaputelefont / csengőt / felvonót és egyebeket használni.  

Napokba telhet, amíg a teljes infrastruktúrát helyre tudják állítani, még akkor is, ha az 
áramellátás újra működik. Csak az Ö3-as ORF adó (vagy a helyi adók) hoznak fontos híreket.  

1. A FELSŐ tagozatos iskolásokat az elbocsátási menedzsment terv szerint (lásd melléklet) a 
lehető leggyorsabban elbocsátjuk és hazamennek.  

2. Ha az iskola területén tartózkodik a testvérük, akkor az idősebb testvérek a mindenkori 
oktatási intézményből elhozzák a fiatalabb testvéreket, és együtt mennek haza.  

3. Az ALSÓ tagozatos iskolások szüleit (gondviselőit) kérjük, hogy töltsék ki az alábbi 
mellékletet, és adják le lehetőleg minél hamarabb az osztályfőnöknek.  

A szelvényeket kinyomtatjuk, központilag tároljuk, és szükség estén felhasználjuk. 

[fakultatívan azoknak a tanulóknak, akik a kollégiumban laknak] 

1. Azokat a FELSŐ tagozatos iskolásokat, akiknek közeli családtagjai az iskola telephelyén 
laknak, a lehető leggyorsabban otthonukba elbocsájtjuk az elbocsájtási menedzsment 
terv szerint (lásd melléklet).  

2. Azoknak az ALSÓ tagozatos iskolásoknak a szülei, akiknek közeli hozzátartozói laknak az 
iskola telephelyén, szintén kitöltik a mellékletet, és a megadott feltételek szerint 
elbocsájtuk a gyermeküket. 

3. Azok az ALSÓ- és FELSŐ tagozatos iskolások, akiknek a közeli családtagjai nem az iskola 
telephelyén laknak (külföld, másik tartomány) és még nem rendelkeznek önálló 
közlekedési eszközzel  
a. a kollégiumban maradnak, amíg értük nem jönnek, vagy  
b. elmehetnek olyan baráti tanulókkal, akiknek a lakóhelye az iskola telephelyén van. 

 Kérjük, ebben az esetben is töltsék ki a mellékletet. 

Azt ajánljuk, hogy az általános áramszünet időtartama alatt lehetőleg maradjanak otthon és 
(teljes órakor) hallgassanak rádiót, támogassák a szomszédokat és takarékosan bánjanak a 
vízzel és az élelmiszerekkel, valamint nagyon gondosan zárják le a szemetes zacskót és a 
hulladék konténert, hogy elkerüljék a potenciális fertőzéseket.   
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BEILAGE Blackout – Entlassungsmanagement 
MELLÉKLET általános áramszünet – elbocsátási menedzsment   

Zuname/Családi név: ______________________ Vorname/ Utónév: ____________________ 

Klasse/Osztály: ____ 

Geschwisterkind(er) am Campus/Testvér(ek) az iskola területén:  o Ja/ igen        o nein/ nem          

Wenn ja wo?/Ha igen, hol? __________________ 

 (Lebensmittel-) Allergien/(Élelmiszer-) allergiák: 
____________________________________________________ 

Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts … (bitte Zutreffendes ankreuzen)/Áramszünet 
esetén a gyermekem … (ikszelje be a helyes választ) 

o alleine nachhause gehen./ egyedül hazamehet 
o mit seinen Geschwistern – ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nachhause gehen./a 

testvéreivel – felnőtt kísérete nélkül – haza mehet.  
o von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah abgeholt./egy gondviselő mihamarabb érte 

jön.  
o im Internat bleiben./a kollégiumban maradhat. 
o mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender Familie mitgehen:/elmehet az alábbi 

tanulóval, illetve az alábbi családdal:  

__________________________________________________Klasse/ Osztály:_____________ 

Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im [Schulname] gehandelt wird, 
gelesen und zur Kenntnis genommen./Elolvastam és tudomásul vettem a tájékoztatásokat, 
hogy mi a teendő általános áramszünet estén az [iskola neve] iskolában.  

________________________________________________________________________ 

Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten/Dátum és egy gondviselő aláírása 


