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Étkezéssel, büféhasználattal kapcsolatos tájékoztató
1. Az étkeztetés eljárásrendje, szabályai
1.1. Az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szabályok megtartása a Gyermek és Diákélelmezési
Intézmény által megállapított eljárásrend szerint történik. Az étkeztetés higiéniájára is a
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény szabályai vonatkoznak.
1.2. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, így az étkezdékbe, tálalókonyhákba, ebédlőkbe sem,
csak az intézményvezető, illetve a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény vezetőinek előzetes
engedélyével.
1.3. Az intézményt, így az étkezdéket, tálalókonyhákat, ebédlőket is kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató személyek látogathatják.
1.4. Az épületbe, helyiségbe történő belépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk (vagy
kendő, sál) viselete! Az étkezés ideje kivételével a szájmaszk használata az étkező
helyiségekben is kötelező. A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés használata (a fertőtlenítő
szert kollégáink permetezik az érkezők kezére)!
1.5. Étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét
(melegvizes szappanos kézmosás).
1.6. A feltételek megléte esetén a személyiségi és adatvédelmi előírások betartása mellett a gyanús
esetekben, vagy véletlenszerű mintavétel alapján, vagy akár mindenkire kiterjedő módon
érintkezés nélküli (infra) testhőmérséklet mérést alkalmazhatunk, szükség esetén alkalmazunk.
1.7. A nagyobb létszámú csoportosulások elkerülése érdekében az étkeztetés szervezése időbeli
ütemezéssel, pontos időpont megadásával szakaszos, időben elkülönített, kisebb csoportokban
történik. Kérjük ezen időpontok pontos betartását! Előfordulhat, hogy az órák kezdő és
befejező időpontja eltér a csengetési rendtől.
1.8. Sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani.
1.9. Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozott
figyelmet igényel. Az evőeszközöket, poharakat nem a tanulók veszik el azok tároló edényéből,
hanem egy kijelölt személytől egyenként kapják meg. Az asztalok közötti (pl. szalvéta) átadások
tilosak
2. Étkezés megrendelése, lemondása, térítési díj befizetése
2.1. Az étkezések megrendelése, lemondása egységesen, minden iskolánk tanulói esetében az
alábbi elérhetőségeken történik. A változtatásokat az étkezést megelőző munkanapnap 09:00ig lehet megtenni: 68/411-049 vagy a 30/321 3207. A megadott telefonszámokon kívül más
módon leadott lemondásokat és igényeket nem tudunk figyelembe venni!
2.2. Kérjük, hogy az ingyenes étkezésben részesülők is figyeljenek a pontos, naprakész lemondásra
és megrendelésre!
2.3. Az étkezési díj befizetések helyei:
 Vörösmarty Székhelyintézmény: az iskola ebédlője (Deák Ferenc utca 14-16.)
 Czina Sándor Tagintézmény: az iskola aulája
 Rákóczitelepi Tagintézmény: az iskola ebédlője előtti kisfolyosó
3. Az egyes iskoláink eltérő, sajátos étkeztetési eljárásrendje, szabályai
3.1. A Vörösmarty Székhelyintézmény további szabályai
 Egyszerre legfeljebb 2 csoport (54 fő) étkezhet, egy asztalnál legfeljebb 4 fő ülhet.
 A tanulók az iskolai szappanos kézfertőtlenítés után vonulnak át az ebédlőbe. Az ebédlőben
folyadékos kézfertőtlenítés történik.
3.2. A Czina Sándor Tagintézmény további szabályai
 Egy asztalnál legfeljebb 4 fő ülhet.
3.3. A Rákóczitelepi Tagintézmény további szabályai
 A tízórait és az uzsonnát a diákélelmezés dolgozója osztja ki.
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 Az étkezések előtt fertőtlenítő kézmosást végeznek a tanulók és a kísérők.
 Egy asztalnál legfeljebb 4 fő ülhet.
4. A büfé rendje
4.1. Az iskolabüfében (Czina Sándor Tagintézmény és Vörösmarty Székhelyintézmény) csak tanulók
és iskolai dolgozók tartózkodhatnak, szülők ott nem vásárolhatnak.
4.2. Az iskolabüfében a kiszolgálás maszkban és kesztyűben történik.
4.3. A 1,5 méteres távolságot be kell tartani a sorbaálláskor.
4.4. A büfében vásárolt termékeket csak a tanteremben lehet elfogyasztani.
4.5. A Vörösmarty büfé belső terében legfeljebb ketten tartózkodhatnak egyszerre.
4.6. Javasolt, hogy a büfét a 4-8. évfolyamosok látogassák.
5. Az iskolatej és iskolagyümölcs kiosztásának szabályai
5.1. Az iskolatej és iskolagyümölcs programban kapott élelmiszerek kiosztása a kijelölt iskolai
dolgozó feladata.
5.2. A tejterméket a diákok lehetőleg azonnal fogyasszák el, a tanteremben 1 óránál hosszabb ideig
tejet tárolni tilos.
5.3. A gyümölcsöt a tanuló vagy hazaviszi, vagy bővizes öblítés után a tanteremben fogyasztja el.
Intézményünk minden iskolájában kötelező szabály, hogy az egyénileg használt szájmaszkokat NEM
lehet az iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni (kérjük, hogy azokat mindenki vigye haza).
Jelen tájékoztató a készítésekor aktuális előírások alapján került összeállításra, tartalma felülírja az
előzőleg ugyanezen témában és körnek kiadott tájékoztatót. Az összeállításnál az „Intézkedési terv a
2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekbe a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendből” pontjaira, előírásaira támaszkodtunk (https://www.oktatas.hu/).

Köszönjük az együttműködő segítséget!

2020.09.15

