
A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend  

(módosítás: 12.01.) 

 Minden tanulónál és iskolai dolgozónál kötelezően lennie kell az orrot és a szájat eltakaró 

maszknak. Aki nem hozott magával maszkot, az a portán vehet át egy darabot 

 Az intézménybe területére belépni csak testhőmérséklet mérés után lehet. Mérési pontok: főbejárat, 

oldalsó kapu, hátsó nagykapu, étkező. A testhőmérséklet mérésekor már szabályosan viselni kell a 

maszkot. 

 A tanulók számára a maszk szabályos viselése a szünetekben az osztálytermen kívüli zárt 

terekben (folyosó, mosdó, öltöző, étkező) és az iskola udvarán kötelező. A tanítási órákon, a maszk 

viselése ajánlott. Amennyiben a távolságtartás megoldható, az órát tartó pedagógus engedélyezheti a 

tanulók részéről történő maszkviselés adott órára vonatkozó felfüggesztését. 

 Az iskola dolgozói részére a maszk szabályos viselése az intézmény teljes területén a munkaidő 

egész időtartama alatt kötelező. Azon dolgozók, akik rendelkeznek 7 napnál nem régebbi negatív 

COVID teszteredménnyel, a következő intézményi szűrésig a tanítási órákon, a tanári szobában és az 

irodákban mellőzhetik a maszk viselését. 

 A maszk kötelező viselése csak az étkezés időtartamára függeszthető fel. 

 A megfelelő távolságtartás minden esetben fokozott figyelmet igényel. 

 Csak egészséges gyermek jöhet iskolába, betegség után csak írásos orvosi igazolással érkezhet 

vissza az intézménybe. 

 Az intézmény bejáratánál, valamint az intézmény helyiségeiben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. A tanítási órák megkezdése előtt és az intézménybe történő belépéskor a 

kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező. 

 Az intézmény területére indokolt esetben belépő idegen személyek részére a testhőmérséklet 

mérése és a maszk folyamatos és szabályos viselése kötelező.  

 Szülő, kísérő, idegen személy nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. (étkezési 

díj befizetés) 

 A szülők 15:30-tól - az előírások betartásával, szabályosan viselt maszkban -  a Tóth József utcai 

bejárat használatával az iskola udvarán kijelölt – nagykapu felőli részén - érkezhetnek 

gyermekükért. 

 A fogadóórák megrendezésének módjáról (online vagy hagyományos) az alkalmat megelőző héten  

adunk hivatalos jelzést az iskola honlapján és Facebook oldalán.  

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg.  

 Az őszi úszásoktatás és a délutáni (nem tanórai) sportkörök és egyéb foglalkozások felfüggesztésre 

kerülnek.  

 Az iskolai szűrővizsgálat és az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is folyamatos, ezek során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat tarjuk be, az orvosi szobában a maszk viselése kötelező. 
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