
Kedves Szülők! 

 

Nemsokára megkezdődik az új tanév, mely egyelőre hagyományos tanulásszervezéssel indul. 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján Magyarország egyelőre biztonságos, ezért 

szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. DE! Fel kell 

készülnünk, hogy esetleg digitális átállásra kerülhet sor a tanév során bármikor, hiszen a járvány 

terjedése nehezen kiszámítható. Jelenleg az intézményünk készül a védekezésre és a 

megelőzésre, elkészült az ezzel kapcsolatos eljárásrendünk kidolgozása. 

Megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév 

folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

Kérem, hogy hívják fel Önök is gyermekeik figyelmét az alapvető higiéniás szabályok fokozott 

betartására! (Távolságtartás, gyakori és alapos, szappannal való kézmosás,…) 

Járványügyi protokoll 

Készült a kormányzat által kiadott intézkedési tervben meghatározottak alapján. 

1. Az intézmény épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk 

folyamatosan. 

2. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi helyzet fennálltáig az iskola épületébe 

csak indokolt esetben – előzetes egyeztetés után – lépjenek be. Az iskolába lépő 

felnőtteknek kötelező az egészségügyi maszk használata. 

3. Az engedélyezett belépés után kötelező az érintésmentes kézfertőtlenítő használata. 

4. Belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítő használata! 

5. Reggel csak egészséges gyermek/felnőtt jöhet be az intézménybe! Amennyiben 

napközben lesz valaki rosszul, elkülönítjük a többi tanulótól az orvosi szobában, kérjük, 

haladéktalanul jöjjenek érte! 

6. A 3-4. évfolyamosok számára a délutáni kilépés az udvari hátsó kapun (Törvény utca) 

át történik 16:00-kor, a torlódás, csoportosulás elkerülése végett. Az 1-2. osztályosok 

továbbra is a főbejáratnál távozhatnak 15:45-kor. Kérjük, ezeken a pontokon várják 

gyermekeiket a megadott időpontokban! A napközis és a tanulószobás tanulók 16 

órakor a főbejáraton hagyhatják el az épületet. 

7. Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a tanulókat a higiéniai szabályokról, 

azok betartására ösztönzik a tanulóinkat, azok fontosságát különösen hangsúlyozzák 

Önök is! (Gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, távolságtartás, köhögési, tüsszentési 

protokoll,…) 

8. Kérjük a hétköznapokban elfogadott üdvözlési formák (kézfogás, puszi, ölelés) szigorú 

mellőzését. 

9. Átmenetileg megszűnik az ebédeltetés során a kétféle menü lehetősége a gyorsabb 

haladás érdekében. A tanulók ebédeltetése több részletben történik majd. 

10. Az ebédlő bejáratához az iskola alapítványának támogatásával érintésmentes 

kézfertőtlenítőt fogunk elhelyezni, aminek a használatára kérünk minden belépőt. 

Emellett - ezt megelőzően - javasoljuk az étkezés előtti alapos kézmosást a mosdóban. 

11. Egészégügyi maszk viselése alsó tagozatos gyermekek számára nem kötelező, de 

gondolva az esetleges megbetegedésekre, legyen mindig náluk egy a biztonság 



kedvéért. Felső tagozatos gyerekeknek kötelező viselni a tantermeken kívül, a 

folyosókon, az épületen belül. 

12. A különböző osztályokban csak a legszükségszerűbb esetben kerül sor tanterem 

váltásra. Azonban arra az esetre, ha ez megtörténik, ajánlott, hogy a gyerekeknél legyen 

fertőtlenítő törlőkendő, saját környezetének tisztán tartására. 

13. A testnevelésórák egy része, a tornatermi osztálytorlódások elkerülése érdekében, 

lehetőség szerint a szabadban fog zajlani, amíg az időjárás engedi. Az öltözőkben 

egyszerre csak egy osztály tagjai öltözhetnek. 

14. A távolságtartásra vonatkozó szabályokat és ajánlásokat betartjuk, és a gyerekekkel is 

betartatjuk, amennyire csak lehetséges. 

15. Az iskola tanulóinak és dolgozóinak nem ajánlott külföldre utazni, ezért a Határtalanul 

program erdélyi kirándulás elmarad.  

16. A rendkívüli helyzetre tekintettel a szülő által igazolható hiányzások számát felemeltük 

az 1. félévre vonatkozóan háromról öt igazolható napra! Gyermekük betegség, 

fertőzésgyanú esetén csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe. 

17. Szülői értekezletek ONLINE lesznek megtartva! Időpontokról és formájáról az 

osztályfőnökök fognak tájékoztatást nyújtani. 

18. Online tartandók a szaktanárokkal, osztályfőnökkel való konzultációk, fogadóórák. 

19. A nagy tömegeket érintő iskolai rendezvényeket rendkívüli szabályok bevezetésével 

tartjuk meg, vagy elmaradnak. 

20. Azoknak a diákoknak, akik házi karanténba kényszerülnek, igyekszünk megszervezni a 

tananyag eljuttatását. 

 

 

Kérjük, hogy a fenti kéréseket tartsák be, és gyermekeiket is motiválják, biztassák erre, hogy 

minél tovább taníthassunk iskolai körülmények között! Az egészségügyi kockázat alacsonyan 

tartása, a vírus terjedésének lassítása közös érdekünk! 

 

Támogató együttműködésükre most is számítunk! 

 

       Birkásné Berényi Ágnes 

            intézményvezető 


