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Tárgy: az autizmussal élő tanulók esetében a járványügyi intézkedések betartása 
 

Tisztelt Államtitkár Úr! 
 

Az elmúlt napokban különösen megnőtt a szövetségünkhöz érkező megkeresések száma, melyekben 
már nemcsak a szülők, de az intézmények, szakemberek is kétségbeesetten kérik a segítségünket a 
köznevelési intézményekben elvárt járványhelyzeti szabályok betartásának nehézségei miatt. 
 
Vannak olyan autista tanulók (speciális és többségi iskolában egyaránt), akik  

 a szenzoros zavaraik miatt egyáltalán nem tudják viselni arcukon a maszkot, vagy a 
fertőtlenítő alkalmazását, 

 az autizmus mellé társuló intellektuális képességzavaruk miatt csak hosszabb idő alatt 
taníthatóak, esetleg egyáltalán nem taníthatóak szociális megértésre és kommunikációra 
alapozott szabályok megértésére és betartására, a maszk használatára, vagy a távolság 
tartására. 

 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
Az autista tanulók és családjaik védelmét kiemelten fontosnak tartjuk, mert esetükben a szűrés, vagy 
egy súlyos lefolyású koronavírus fertőzés lehetetlen, kezelhetetlen helyzetbe hozhatja az egész 
családot. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szövetség elnökeként minden hozzánk forduló autista 
személy és családja, a vele foglalkozó szakemberek figyelmét felhívom, hogy rendkívül fontos a 
járvány terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett szabályok megtanítása és betartása az 
autista tanulók esetében is. Szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy a járványhelyzet tavaszi 
időszakában nagyon komoly szakmai stábbal, felajánlottuk az együttműködésünket és azonnal 
létrehoztunk minden támogató tartalmat ennek érdekében mind a családok, mind pedig az 
intézmények számára (http://aosz.hu/koronavirus/ ), melyet Ön levélben köszönt meg a 
Szövetségünknek.  
 
Ezúttal is szeretném felajánlani az Autisták Országos Szövetségének együttműködését: 

1. Annak érdekében, hogy minden autista tanuló a képességeinek és lehetőségeinek 
figyelembevételével megtanulja saját maga és társai, tanítói egészségének védelme 
érdekében az elvárt viselkedést, kérem hogy a tantárgyi tudás mellett a pedagógiai munka 
sokkal nagyobb hangsúlyt fektessen ennek megtanítására. 
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2. Kérem Öntől, hogy azon autista tanulók esetében, akik nem képesek, vagy hosszabb idő alatt 
tudják csak megtanulni a szabályokat, vagy megszokni a maszk viselését, vagy nem tartható 
a távolság, mert felügyeletre szorulnak, esetleg nem tudnak egyedül közlekedni reggel és 
délután az intézményen belül, azokban az esetekben kérem változtassa meg a jelenlegi 
szabályokat. Ne attól az autista tanulótól várjunk el egy viselkedést, aki erre nem képes, 
vagy nem tanítható, hanem vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet biztonságossá tenni azt a 
környezetet, vagy azokat a körülményeket, amelyben minimalizálható a fertőzés 
terjedése. 

 
Kérem, engedjen meg még egy észrevételt. Nem tartom szerencsésnek, azokat a fejlesztési 
helyzeteket, amelyben a fejlesztő pedagógus egy adott napon több intézményben is biztosítja a 
fejlesztés, így esetlegesen több intézmény között is hordozhatja a vírust. 
 
 
Kérem Önt, hogy biztosítson személyes lehetőséget a mihamarabbi közös gondolkodásra. Ezúton is 
köszönöm a munkáját, melyet a gyermekeink biztonsága érdekében végez. 
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