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2022. február 18.
Kedves Diákok, Szülők, Gondviselők és Kollégák!
Ahogyan múlt heti levelünkben előre jeleztük, az Intézet COVID-19 munkacsoportja döntést hozott
a tavaszi trimeszter második feléről: örömmel tudatjuk, hogy a járványhelyzet kedvező alakulásával
az ötödik tanítási héttől, azaz február 28-ától intézményünk visszatér a hagyományos,
offline oktatási formához.
Jelenléti részvétellel folyik majd tehát mind az egyéni mentorálás és moduláris oktatás, mind a
diákélet - természetesen a korábban is alkalmazott egészségvédelmi szabályok (pl. maszkviselés,
belépéskor testhőmérés, gyakori kézfertőtlenítés) betartása mellett. Mind az Intézet jelenlegi, mind
a február 28-ától érvényes látogatási szabályzata megtalálható honlapunk COVID-19 oldalán.
Mint mindig, a járványhelyzetet továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük, és az esetleges
változásokról a lehető legkorábban igyekszünk tájékoztatást adni.
Ismételten köszönjük az elmúlt hetekben tanúsított együttműködést, és február végétől örömmel
várjuk diákjaink és oktatóink visszatérését a W17-be, immár a modulokon való részvétel céljából is!
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18th February 2022
Dear Students, Parents, Guardians and Colleagues,
As indicated in our letter sent last week, the Institute’s COVID-19 taskforce has made a decision
regarding the second half of the Spring Term: we are pleased to inform you that, with the
improvement in the state of the pandemic, from Teaching Week 5, that is from 28 February, we
are returning to the standard, offline mode of operation.
Accordingly, Mentoring and Module sessions, as well as Student Life events will be taking place
face-to-face - while observing the safety measures introduced earlier (e.g. wearing masks, body
temperature check upon entry, frequent hand sanitisation). Both the current visiting rules of the
Institute and those effective from 28 February are available on the COVID-19 page of our website.
As always, we will continue to closely monitor the pandemic situation and announce any potential
changes at the earliest possible opportunity.
Once again, we thank you for your cooperation over the past weeks and we look forward to
welcoming our students and colleagues back to W17 from the end of February, now to participate in
modules as well!
Best regards,

Péter Palasics
CEO
Milestone Institute

Tünde Szabó
Head of Academic Operations
Milestone Institute

