
Általános tudnivalók: 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.  

 Amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális 

eljárásrendje alapján a szülő gondoskodjon orvosi vizsgálatról.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

 Amennyiben a tanuló az iskolában mutatja bármilyen betegség tüneteit, a szülőt értesítjük, 

akinek a fentiek szerint kell eljárnia. 

 Az iskola épületében 12 éven felüli gyermekeknek ajánlott a maszk viselése. 

 A gyermekek az ügyeletet csak a legszükségesebb esetben látogassák! 

 A szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus módokat alkalmazzuk. 

 Intézményen kívüli személyek tartózkodjanak az iskola látogatásától! Amennyiben ez mégis 

elengedhetetlen, csak maszkban, a portán történő fertőtlenítés után, lehetőleg előre jelzett 

időpontban tegyék meg. 

 Kérjük, hogy lehetőleg ne utazzanak külföldre, illetve ilyen esetekben járjanak el a mindenkor 

érvényben lévő szabályoknak megfelelően. 

 

Belső szabályokra vonatkozó tudnivalók: 

 

 Az iskola épületeibe 7.30 órától lehet belépni, kivéve az ügyeletre járók. 

 A belépő tanulók és felnőttek hőmérsékletét fejhőmérővel alkalomszerűen ellenőrizzük. 

 A lázas, beteg gyerekeket egy, a célra kijelölt helyiségben elkülönítve felügyeljük, a 
szülőt/gondviselőt értesítjük megérkezéséig. 

 Az épületben a kézfertőtlenítés a mosdókban, egyes mosdókkal ellátott tantermek 
esetében a tanteremben, és a szaktantermekben biztosított. 

 A folyosók, mosdók takarítása és fertőtlenítése a tanítás alatt folyamatos. 

 A tanulók számára javasolt, hogy szünetekben szellőztetés mellett a termükben 
tartózkodjanak, kivéve a mosdók és büfé használatát, melyeknek ütemezési javaslatait a 
tantermekben elhelyeztük. 

 A testnevelés órák levegőzéssel, sétával, udvaron, a műfüves pályán, és a közeli játszótereken 
is tarthatók.  

 Az úszásórák újabb döntésig elmaradnak. 

 A büfé folyamatos felügyelet mellett, a sorban állás szabályaihoz alakítva működik. 

 Az étteremben az ebédeltetés elnyújtott időintervallumban, beosztás szerint kerül 
lebonyolításra. 

 Az időjárás függvényében az épület ablakait nyitva tartjuk a megfelelő szellőzés érdekében. 
Kérjük, hogy a gyerekek ruházatukkal ehhez igazodjanak. 

Együttműködésüket az iskola közössége nevében köszönjük! 
 
 


