For the English version, please see below.
2020. november 6.
Kedves Diákok, Sz l k/Gondvisel k!
A folyamatosan emelked esetszámok miatt a héten a kormány  jabb szigorít intézkedéseket
vezetett be a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében, továbbra is hangs lyozva a
vonatkoz általános magatartási szabályok (véd távolság megtartása, k zvetlen kontaktusok
számának cs kkentése, stb.) fontosságát. Mivel diákjaink, oktat ink és munkatársaink
egészségvédelme, valamint a pandémiás helyzetben val felel s szervezeti viselkedés továbbra
is els dleges fontosság számunkra, a d ntés nyomán Intézet nk vezet sége fel lvizsgálta
jelenlegi m k dési szabályainkat és változások bevezetése mellett d nt tt a fert zés
terjedésének megel zése céljáb l.
Ahogyan azt májusi level nkben korábban is megjegyezt k, a k zoktatási intézményekhez
képest Intézet nkben j val nagyobb a k z sségek k z tti fert zések és így a vírus terjedésének
kockázata, mivel diákjaink és oktat ink Budapest és az ország k l nb z pontjair l, nagyszám
iskolai illetve munkahelyi k z sségekb l érkeznek. Ezen okb l kifoly lag 2020. november 9.
hétf t l intézet nk nem lesz látogathat diákjaink és vendégek számára. Mivel a jelenlegi,
december 6-áig tart
szi trimeszter során diákjaink a modulokat és diákélet eseményeket az
eddigiekben is online látogatták, ez a változás érdemben leginkább a mentorálási
tevékenységet érinti: kérj k, hogy a mentori alkalmakon a j v hétt l minden diákunk online
vegyen részt.
Tudjuk, hogy a fent leírt változás nehezen értékelhet pozitívan, hiszen mindannyian érezz k a
személyesen t rtén beszélgetések, él interakci k hiányát. K telesség nknek tartjuk azonban,
hogy minden t l nk telhet t megtegy nk annak érdekében, hogy cs kkents k a vírus további
terjedésének kockázatát, és bízunk benne, hogy az online m k dési forma eddigi pozitív
tapasztalatai a j v ben is folytat dnak és segítenek átvészelni a jelenlegi nehéz élethelyzetet.
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6 November 2020
Dear Students and Parents/Guardians,
Due to the continuously increasing number of cases, the Hungarian government has introduced
further measures to help control the spread of the COVID-19 disease, while also emphasising
the importance of relevant rules of social behaviour (maintaining a safe distance, reducing the
number of direct contacts, etc.). The health and safety of our students and Faculty members, as
well as our organisation s socially responsible operation during the pandemic remain our
priorities, so further to the government s decision, our Institute's Leadership Team has also
reviewed our current mode of operation and decided to introduce changes to help prevent the
further spread of the virus.
As previously noted in our May letter, the risk of cross-community infections and thus the
spread of the virus is greater at Milestone than in public education institutions, as our students
and Faculty members arrive from various points in Budapest and the countryside, and from a
large number of different school and workplace communities. For this reason, the Institute will
not be open to students and visitors from Monday, 9th November 2020. As in the current
Autumn Term (finishing on 6th December), our students have been participating in Modules
and Student Life events online already, this change mostly affects Mentoring: we kindly ask that
all of our students attend their mentoring sessions online from next week onwards.
We appreciate that this change can hardly be regarded as a positive one, as we all feel the lack
of face-to-face conversations and live interactions. However, we feel obliged to do everything
in our power to lower the risks of the virus spreading further, and we hope that the positive
experiences with our online operation so far will carry on in the future and help our community
through these challenging times.
Best regards,

Péter Palasics
CEO
Milestone Institute

T nde Szab
Head of Academic Operations
Milestone Institute

