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Az intézkedési terv érvényes: 2021.november 22-től.

Az intézmény látogatása.

I.

Szülőkre és hozzátartozókra vonatkozó szabályok:
-

Általános elvárás, hogy az intézményt, kizárólag egészséges és tünetmentes tanulók
és dolgozók látogathatják.

-

Kérem a tisztelt szülőket, hogy a jelen helyzetre való tekintettel ne jöjjenek be az
intézménybe.

-

Ügyintézés esetén a szülőknek előre be kell jelentkezniük az iskola vezetőségénél (vagy
az illetékes pedagógusnál) telefonon vagy online csatornán (pl. Kréta) keresztül. Ha
előre egyeztetett időpontban, ügyintézéssel kapcsolatban bejönnek az épületbe, azt
kizárólag (szabályosan viselt) maszkban és a járványügyi előírások betartása mellett
tehetik.

-

Iskolatitkársági ügyintézés esetén, előre be kell jelentkezniük a titkárságon telefonon
vagy online csatornán keresztül. Személyes ügyintézés esetén, a szülők, ügyfelek csak
a titkárságnál található bejárati ajtót használhatják. A belépés során a maszk viselete és
a kézfertőtlenítés kötelező. Amennyiben a belépő ügyfél nincs kapcsolatban az
intézménnyel, abban az esetben egy kérdőívet is ki kell töltenie, az esetleges későbbi
kontaktkutatás miatt.

-

Ha valaki a napközis gyermekét a szokottól eltérő időben vinné el az adott napon, azt
telefonon vagy online csatornán (pl. Kréta) előre jeleznie kell az osztályfőnöknek, vagy
a napközis nevelőnek.

Tanulókra vonatkozó szabályok:
-

Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.

-

A tanulók az iskolából való távolmaradása esetén, csak orvosi igazolással látogathatja
az intézményt.

-

A gyermek távolléte esetén, a szülő csak akkor élhet a szülői igazolás lehetőségével, ha
tervezett hiányzás előtt 24 órával értesítette a tanuló osztályfőnökét. Amennyiben ez
nem valósult meg, a gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe.

-

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára. Az erről szóló határozatot kérjük elektronikus úton
küldjék el az osztályfőnökök részére.

II.
-

Egyéb szabályok:
A közösségi területeken (folyosók, lépcsőház, mellékhelyiségek) a szabályosan
viselt maszk használata mindenki számára kötelező!

-

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet
ellenőrzésnek alávetni.

-

Az intézmény területére tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete
nem haladja meg 37.8 °C.-ot.

-

Amennyiben a tanuló testhőmérséklete magasabb, mint a fenti érték, akkor 10 perc
elteltével újabb mérés történik.

-

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy
meghaladja a meghatározott értéket, a többi tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt
vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul értesítjük. Ebben az
esetben a felsős tanulók, szülői kérésre, egyedül is elhagyhatják az intézmény területlét.

-

A testhőmérséklet mérése a két intézmény kijelölt területein történik.

-

Fontos a személyi higiénia alapvető szabályainak betartása:
o iskolába történő belépés után a kézmosás, kézfertőtlenítés szükséges;
o a nap folyamán többszöri szappanos kézmosásra kerüljön sor.

-

A közösségi területeken (folyosók, lépcsőház, mellékhelyiségek) a szabályosan viselt
maszk használata mindenki számára kötelező!

-

Óraközi szünetekben a tantermek szellőztetése kötelező.

-

Ha az időjárás megengedi, az iskolában a tanulási idő alatt is folyamatosan szellőztetünk
az osztálytermekben.

-

A tanulók saját védőeszközeiket használhatják.

III. Teendők beteg személy esetén:
-

A szülő köteles értesíteni az osztályfőnököt és/vagy az intézmény vezetőségét, ha a
gyermekénél koronavírus gyanúja merül fel! Az értesítés telefonon vagy az online
csatornán (pl. Kréta) keresztül történik. A betegség megszűnése után, kizárólag orvosi
igazolással látogathatja ismét az iskolát a tanuló.

-

Azt a tanulót, aki az iskolában lázas lesz, vagy a járvány tüneteit mutatja, a
pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek segítségével elkülönítik, ezzel egy időben a
szülőt értesítik és a szülő megérkezéséig a gyermeket felügyelik. Beteg, lázas gyermek
az iskolában nem tartózkodhat. A szülő felelősége, hogy legalább egy olyan telefonos
elérhetőséget biztosítson az iskola számára, amelyen, szükség esetén az iskolai idő alatt
(8.00-16.00) bármikor elérhető.
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