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Iskolánk tájékoztatója az intézmény járvány alatti látogatási rendjéről 

2020.09.20. 

 

A szeptemberi iskolakezdéssel intézményünknek is fel kell készülnie a 

fertőzések megelőzésére, a járvány terjedésének megakadályozására. 

Egészséges és biztonságos környezet kialakítására törekszünk, ezért kérjük az 

alábbi szabályok betartását! 

 

Kérjük, használják a portánál a kézfertőtlenítőt, valamint ajánljuk a szappanos 

kézmosást, kérjük a személyi higiéné betartását.  

Az intézménybe érkezők testhőmérsékletét érintés nélkül mérjük. Iskolánk 

területére csak az ott dolgozók, a tanulóink, az őket kísérő nagykorú személyek, 

illetve azok léphetnek be, akik javítási, karbantartási munkákat végeznek, vagy 

törvényen alapuló kötelezettségüket teljesítik. 

A tanulót kísérő nagykorú a testhőmérséklet-mérő pontig beléphet az iskolába, 

amennyiben a maszkot előírásszerűen viseli. 

Az oktatásban csak egészséges tanuló és oktató vehet részt. A dolgozók és a 

tanulók hőmérsékletét beléptetésnél ellenőrizzük, és amennyiben eléri vagy 

meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a tanulót 

elkülönítjük, és a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük.  

A tüneteket mutató tanulókat hazaküldjük, amiről a szülőt értesítjük. Ezek után 

az érintett csak akkor vehet részt az oktatásban, amennyiben a 

tünetmentességet orvos igazolja.  

Ha a tanuló igazoltan fertőzött, vagy koronavírus-fertőzöttség gyanúja merül 

fel, ő vagy a gondviselő köteles értesíteni az iskolát.  

A karantén alá vont tanuló mulasztását igazoltnak tekintjük. 

Az intézmény területén a közösségi terekben kötelező a szájmaszk használata. 



 

2 
 

Az oktatási terekben a tanulók számára biztosítjuk a 1,5 méteres 

védőtávolságot. A szaktantermek, nyelvi bontást biztosító termek kivételével 

ugyanabban az osztályteremben tanulnak, a saját ülőhelyükön. 

Ameddig az időjárás megengedi, szabadtéren is lehet órát tartani, később pedig 

gyakran szellőztetünk. 

A testnevelés órákat lehetőség szerint szabad téren tartjuk, a szoros kontaktust 

igénylő feladatokat mellőzzük.  

Testnevelés órákon, az öltözőkben és a gyakorlatokon is kötelező a másfél 

méteres védőtávolság, az eszközöket lehetőleg fertőtleníteni kell. 

A nagy létszámú ünnepségeket, rendezvényeket kerüljük, vagy az ajánlások 

szerint valósítjuk meg. 

Az iskola az étkeztetést és az egészségügyi szűrővizsgálatokat a higiéniai és 

biztonsági szabályok betartása mellett biztosítja. 

Minden itt nem részletezett kérdésben az Operatív Törzs ajánlásai, a fenntartó 

utasításai és a vonatkozó rendelkezések alapján járunk el. 

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

Békés, 2020. 09. 20. 

 

Moldován-Garas Helga 

igazgató 


