
FIGYELEM! 

TISZTELT SZÜLŐK, LÁTOGATÓK! 

A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel az alábbi intézkedéseket vezetjük 

be intézményünkben 2020. 09. 01-től, melyhez kérjük az Önök 

együttműködését! A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke! 

 A szülők, látogatók belépése az intézménybe csak előzetes egyeztetés 

után lehetséges a járványügyi szabályok betartásával (maszk, 

kézfertőtlenítés). Kérjük, részesítsék előnybe az online vagy telefonos 

ügyintézést!  

 Gyermekükre – jó idő esetén – az iskola épülete előtt várakozzanak, 

rossz idő esetén a főbejáratnál az előtérben, lehetőség szerint kerülve a 

csoportosulást. 

 Az iskolába érkező látogatóknak a maszk viselése kötelező! 

 Az intézményben és az udvaron megpróbáljuk kerülni az indokolatlan 

csoportosulásokat! A reggeli gyülekezőt az alsó tagozat esetében 

elhagyjuk, a tanulók folyamatosan érkeznek az iskolába.  

 A felső tagozatosok -ügyelve a távolságtartásra - jó idő esetén az iskola 

épülete előtt gyülekeznek, rossz idő esetén az osztályteremben.  

 Az intézménybe való belépés két bejáraton történik (+napközis szárny: 

első évfolyam), ahol fertőtlenítő pontot alakítottunk ki, a járványügyi 

helyzet fokozódásával bevezetjük a hőmérséklet ellenőrzését. 

 Az osztályok vándorlására csak indokolt esetben (informatikaórák, 

nyelvi órák, etika, hit-és erkölcstan) kerül sor. 

 Jó idő esetén a szünetekben az udvaron tartózkodnak a tanulók, 

ügyelve a távolságtartásra. Rossz idő esetén saját termükben 

tartózkodnak. A  közös terekben ajánlott a maszk használata.  

 Az iskolai csengetési renden nem változtatunk. Az alsós évfolyamokon 

tanítók önállóan dönthetnek a tanórák hosszúságáról. 

 A tantermekbe való belépés előtt ellenőrizzük az alapos kézmosást, 

kézfertőtlenítést. 

 A maszkviselés a tanulóknál nem kötelező, a szülő döntésén múlik. 

Felső tagozatos tanulók a szünetekben is hordhatnak maszkot. 

 A váratlan helyzetek miatt ajánlott, hogy minden gyereknél legyen 

maszk, melyet otthonról hoz magával és a táskájában tárol! 

 Minden tanteremben, kiszolgáló helyiségben szappan, papírtörölköző, 

papír zsebkendő kerül kihelyezésre. 

 Az ivó kutak használatát felfüggesztjük. 

 Naponta többször, alapos, fertőtlenítő takarítást alkalmazunk, 

kiemelten figyelünk a rendszeres szellőztetésre. 



 Iskolai programjainkat (nemzeti ünnepek, kirándulások, 

diákönkormányzati programok) az Operatív Törzs által meghatározott 

ajánlások szerint szervezzük. 

 

Speciális szabályok: 

 Tornaterem: az öltözői zsúfoltság elkerülése érdekében az alsó 

tagozatosok a tanteremben öltöznek át. 

 Informatikaterem: belépés kézfertőtlenítés után, a tanóra után a 

szaktanár fertőtleníti a billentyűzetet. A Tabletek fertőtlenítése minden 

használat után a rendszergazda feladata. 

 Étkezés: a zsúfoltság elkerülése érdekében alsóban osztályonként, 

felsőben évfolyamonként zajlik az étkezés, szigorú, előzetes beosztás 

alapján. A távolságtartásra jelölő csíkokkal hívjuk fel a figyelmet. A 

tízóraizás az alsó tagozatosoknak saját termükben történik (legyen 

saját pohara a tanulóknak), a felső tagozatosok az étkezőben 

tízóraiznak. Az étkezés 2 teremben biztosított. A „Menő Menza” 

teremből távozáskor a tálcákat tálcatartó állványra rakják a gyerekek, 

kerülve az érintkezést a másik teremben ebédelőkkel. 

 A büfé üzemeltetője is megteszi a szükséges intézkedéseket, különös 

tekintettel a tájékoztatásra, távolságtartásra, fertőtlenítésre. 

 

AZ INTÉZMÉNYT KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES, TÜNETEKET NEM MUTATÓ 

GYERMEK, TANULÓ LÁTOGATHATJA! 

AMENNYIBEN GYERMEKÜKNÉL TÜNETEKET ÉSZLELNEK, A NEMZETI 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT AKTUÁLIS ELJÁRÁSRENDJE ALAPJÁN 

GONDOSKODJANAK ORVOSI VIZSGÁLATRÓL! 

A SZÜLŐ KÖTELES AZ ISKOLÁT ÉRTESÍTENI, HA GYERMEKÉNÉL 

KORONAVÍRUS-GYANÚ VAGY IGAZOLT FERTŐZÉS VAN. 

Tünet esetén a fertőzésgyanús gyermeket, felnőttet a nyelvi terem tanári 

szobájában helyezzük el, elkülönítve.  

A fenti intézkedéseket az érvényes járványügyi előírásoknak megfelelően 

aktualizáljuk. 

Nyékládháza, 2020.08.31.  

                                       Marján Miklós intézményvezető 

 


