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Tanulók részére szóló tájékoztató
1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
1.1. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, nem kísérhet fel a tanterembe.
1.2. Szüleitek a szükséges információkat tőletek, a tájékoztató füzetetekből, a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerből (KRÉTA), e-mailen, iskolánk honlapján, szükség
esetén telefonon vagy egyéb módon küldött üzeneteken keresztül kapják meg. Ezért is fontos,
hogy életkorotoknak és tudásotoknak megfelelő mértékben folyamatosan használjátok a
KRÉTA rendszert, olvassák az általa küldött üzeneteket.
1.3. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Ha bármilyen
betegség tünetét észleled magadon, vagy a családotokkal kapcsolatban van információd (pl.
hatósági házi karanténban van valaki a családból, beteg valaki a veletek együtt lakók közül stb.),
azt azonnal jelezd a pedagógusoknak, osztályfőnöködnek.
1.4. Betegség esetén az iskolába újra csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával jöhetsz, melyet
első alkalommal be kell mutatnod osztályfőnöködnek.
1.5. Az iskolába történő belépéskor kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk (vagy kendő, sál)
viselete! A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés! Egyes esetekben vagy akár mindenkire
kiterjedő módon érintkezés nélküli (infra) testhőmérséklet mérést alkalmazunk belépéskor a
bejáratoknál.
1.6. A nagyobb létszámú csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók iskolába történő
érkezése, onnan történő távozása, az étkeztetés, egyéb tevékenységek szervezése pl. időbeli
ütemezéssel, pontos időpont megadásával stb. történik. Kérjük ezen időpontok, illetve a
találkozási pontok (pl. az udvaron hol várnak rátok a szülők) betartását!
1.7. Egyes iskola tevékenységeket (pl. délutáni (nem tanórai) foglalkozások, sportfoglalkozások,
sportkörök, iskolai kórus/énekkar próbái, szerpelések, műsorok átmenetileg felfüggesztünk.
Kérjük, hogy ezek tervezett időpontját hagyják szabadon időbeosztásotokban, mert a
járványhelyzet változása esetén azokat újból működtetjük majd.
2. Foglalkozások, órák, közösségi tevékenységek
2.1. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A közös helyiségekben (pl. folyosók, lépcsők, zárt helyiségek) a maszk viselése kötelező!
2.2. Felesleges dolgokat, tárgyakat ne hozz az iskolába! A behozott felszerelés otthoni fertőtlenítése
is fontos (pl. heti többszöri testnevelés ruha mosása).
2.3. Figyelni kell a 1,5 méteres védőtávolság betartatására! A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. Szükség esetén a csoportok, osztályok
számára elkülönített területeket jelölünk ki, pl. az udvaron felfestés, termekben külön „sarkok”.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején
kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
2.4. A csengetési rend, az órák, foglalkozások időpontjai, az étkezések idejének kialakítása
figyelembe veszi a járványügyi helyzetet.
2.5. A technika órákon használt eszközöket, illetve a tanulók által használt eszközöket pl. tabletek –
amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása
között.
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
3.1. A tantermekben, étkezőkben, egyéb helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási
lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlőket biztosítunk, a textil törölköző használata kerülendő.
3.2. A mesterséges szellőztetés esetén egyidejűleg a gyakori, nyitott ablakokon keresztüli történő
természetes szellőztetést is alkalmazzuk.
3.3. Az egyénileg használt szájmaszkokat NEM lehet az iskolai hulladékgyűjtő edényzetbe dobni
(kérjük, hogy azokat mindenki vigye haza).
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4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
4.1. Az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos szabályok a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény
által megállapított eljárásrend szerint történik. Az étkeztetés szakaszos, időben elkülönített,
kisebb csoportokban történik.
4.2. Néhány, a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény által előírt szabály: étkezés előtt és után
kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására, kézfertőtlenítésére.
A sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani. Az étkezés ideje kivételével a szájmaszk
használata az étkező helyiségekben is kötelező. Az asztalokon elhelyezett, közös használatú
eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk. 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.
4.3. Az iskolabüfé használatára is a kapott ajánlásokat vesszük figyelembe (létszámkorlátozás,
távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés). A büfében csak tanulók és iskolai dolgozók
tartózkodhatnak, szülők ott nem vásárolhatnak!
5. Teendők beteg személy, személyek esetén
5.1. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt,
egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét
felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján kell eljárni.
5.2. Ha szükséges, az intézményben egy-egy osztály, több osztály/csoport, vagy teljes iskolai szinten
is dönthetnek a tantermen kívüli, digitális munkarend újbóli, rövid idejű átmeneti
bevezetéséről. A tantermen kívüli, digitális munkarendben online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolattartás történik.
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, előírásair támaszkodtunk (https://www.oktatas.hu/).

Köszönjük együttműködéseteket!
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