
 

Igazgatói tájékoztató a 2020/21-es tanév megkezdéséhez 

 

Kisfaludy László helyettes államtitkár levelet intézett a köznevelési intézmények vezetőihez, 
amelynek csatolmánya tartalmazza azt az egészségügyi protokollt, amelyet minden iskolában 
ajánlott betartani a helyi lehetőségek figyelembevételével. 
 
A fentiekre hivatkozva: 

• Kérjük a szülőket, hogy minden reggel lázmérővel ellenőrizzék gyermekük 
testhőmérsékletét iskolába indulás előtt. Csak egészséges, tünetmenetes tanuló érkezhet 
intézményünkbe.  

• A fertőzésveszély csökkentése érdekében szülők csak külön engedéllyel jöhetnek be az 
iskola épületébe, előzetes egyeztetés alapján. 

• Határozottan kérjük, hogy a családban előforduló bármely megbetegedés estén 
konzultáljanak a háziorvossal.  

• Betegség miatti hiányzás esetén (amit szokott módon a hiányzás kezdetekor kérünk 
jelezni az osztályfőnöknek) a tanuló csak akkor jöhet újra iskolába, ha a háziorvosától 
igazolással rendelkezik arról, hogy közösségbe mehet.  Ezt az igazolást az iskolába 
jövetelt megelőző napon emailben, (fotózva vagy szkennelve) küldje el a szülő az 
osztályfőnöknek. Enélkül a tanuló nem léphet az iskola területére!  

• A tanulók ne hozzanak magukkal mást, csak ami a tanuláshoz feltétlenül szükséges. 
•  A tanulóknál legyen papírzsebkendő. 
• Az ajánlás alapján a felsős tanulóinktól azt kérjük, hogy a zárt közösségi terekben (az 

osztálytermen kívül) az orr és a száj eltakarására alkalmas maszkot viseljenek. Erről 
minden tanulónak magának kell gondoskodnia! 

• Amennyiben tömegközlekedéssel érkezik a gyermek, javasoljuk az utazáshoz a kesztyű 
használatát. 

• A kézfertőtlenítést a bejáratoknál, a szappanos kézmosást a mosdókban tudjuk 
biztosítani. 

• A csengetési rendnek megfelelően a mosdók használatát is turnusokban szabályozzuk. 
• Az osztályok saját termeiket használják a nap nagy részében, csak a csoportbontást 

igénylő tantárgyak esetén váltanak termet a tanulók. Ezen termek minden óra után 
fertőtlenítésre kerülnek. 

• Az étkeztetés turnusokban történik, váltáskor fertőtlenítjük a felületeket. 
• 16:00-kor a napközis csoportokat az első és a hátsó kapun kísérjük ki, megakadályozva 

ezzel a szülők csoportosulását. 

Önök is emlékeztessék gyermekeiket a járványügyi és a higiéniás szabályok fokozott 
figyelemmel történő betartására!  

Tisztelettel kérjük megértésüket, segítségüket! Kérjük, hogy hordozzák szívükön az iskolában 
folyó munkát, és imáikkal is támogassanak bennünket!  

Áldás, békesség! 

 

Az iskola vezetősége 


