
Kedves Iskolai Közösség! 

 

Sokan vagyunk, sokfélét gondolunk. A barátságos együttéléshez hozzátartozik, hogy 

empátiával és tapintattal vagyunk egymás érzései, megélései iránt. Fontos, hogy vigyázzunk 

magunkra és egymásra, és lehetőségeinkhez mérten biztonságban tudjuk a gyerekeinket. De 

ugyanilyen fontos, hogy ne hagyjunk teret a félelemnek, ragaszkodjunk a lélek 

szabadságához. A Tanári Kollégiumban sokat dolgozunk és gondolkodunk azon, hogy 

egészséges középutat találjunk biztonságérzet és értékeink megőrzése között. Ez testi 

jóllétünknek is az egyik záloga. 
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Higiéniai intézkedések iskolánkban 

 

• Az első bejáratnál alkoholos kézfertőtlenítő adagolót helyeztünk el. Kérjük, érkezéskor 

gyerekek és felnőttek egyaránt használják, vagy mossanak kezet!  

• Az osztálytermekben és a kézmosó helyiségekben rendelkezésre áll fertőtlenítő 

szappan és folyékony szappan is. 

• A közös mosdók mellett egyszer használatos textiltörülköző-tartók vannak felszerelve. 

Az osztálytermekben csak saját törülközőt használhatnak a gyerekek. 

• A mosdókban karos csapokat szereltettünk fel. Kérjük, otthon is beszéljetek a 

gyerekekkel ennek helyes használatáról. 

• Kiemelten figyelünk a kilincsek, villanykapcsolók, csaptelepek rendszeres 

fertőtlenítésére és a rendszeres szellőztetésre. 

• A születésnapok ünneplése az osztálytanítókkal egyeztetett módon történik. 

• A tízórait a gyerekek olyan dobozban hozzanak, amit étkezés után el tudnak 

csomagolni. Ugyanez vonatkozik az innivalóra is (kulacs bögre helyett). A kulacs a 

napköziben és a testnevelés órákon kiemelten fontos. Az ebéd után itt maradt 

maradékokat és szennyes edényeket eltávolítjuk. 

• Kötelező maszkviselet a tanulóknak és az itt dolgozóknak nincs, de külső személyektől 

kérjük a maszk használatát. 

• Nem korlátozzuk a gyerekek egymás közti távolságát, de vigyázunk rá, hogy a mosdóba 

ne egyszerre tóduljanak. 

• Kérjük, hogy szülők csak a bejáratig kísérjék gyermeküket (az elsősöket az udvaron 

várják a tanítóik), és délután az udvaron várják meg gyermeküket. A tömeges jelenlétet 

szeretnénk mérsékelni, de akinek dolga van az épületben (ügyek intézése, takarítás), 

természetesen bejöhet. A szülői esteket, előre egyeztetett találkozókat is megtartjuk. 

• A felsorolt intézkedéseken túl az osztálytanítók egyéb iránymutatásokat adhatnak. 



 

Vírusprotokoll 

 

• Amennyiben tanuló vagy iskola dolgozója beteg vagy betegségre utaló jeleket mutat, 

nem jöhet iskolába. Ezt az adott osztálytanítónál jelezni kell. Az iskolába csak 

egészséges gyermek jöhet. 

• Ha a gyermek vagy családtagja külföldről érkezett haza, akkor az aktuális karantén 

szabályait kell alkalmazni. Elővigyázatosságból javasoljuk, hogy pár napig megfigyelés 

céljából az is tartsa otthon a gyermekét, akit nem érint a kötelező karantén. Ugyanez 

vonatkozik azokra, akik olyan felnőtt vagy gyerek társaságában tartózkodtak, akinek 

később pozitív lett a koronavírus-tesztje.  

• Amennyiben otthon az iskola dolgozói, illetve a szülők a gyermeküknél koronavírusra 

utaló tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális 

eljárásrendje alapján kell, hogy gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Kötelesek erről az 

iskolát értesíteni.  

• Amennyiben az iskolában egy gyermeknél, iskolai dolgozónál COVID fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 

értesítéséről is gondoskodunk, akiknek meg kell keresniük telefonon a gyermek 

háziorvosát.  

• Amennyiben tanuló vagy iskola dolgozója igazoltan COVID fertőzött, az érintetteknek 

bejelentési kötelezettségük van az iskola felé. Az esetet az iskolavezetés haladéktalanul 

jelzi a népegészségügyi hatóságnak. Az érintettek az iskolába nem jöhetnek, és 

kizárólag orvosi igazolással térhetnek vissza. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a 

gyermek hatósági karanténba kerül. 

• Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet.  

• Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt, nem az iskola.  

• Amennyiben elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet az iskola vagy a tankerületi központ megszervezi.  
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