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- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  

- Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

- Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni.  

- Az osztálytermekben a tanulók a padokban egyedül ülnek, a padok közt a megfelelő távolság 

biztosított. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

- A közösségi terekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

- A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.  

- A szülői értekezletek személyes jelenléttel, kis csoportokban kerülnek lebonyolításra. 

- Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki - használatának fontosságára 

felhívjuk a figyelmet. A tanulóknak az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után kötelező a 

vírusölő hatású szappanos kézmosás. 

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók a közösségi foglalkozások és az osztályfőnöki 

órák alkalmával kapnak részletes tájékoztatást. Megtanítjuk őket az úgynevezett köhögési 

etikettre. 

- Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére 

- kiemelt figyelemmel a kézzel gyakran érintett felületekre.  

- Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  

- Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres, legalább napi 

háromszori fertőtlenítésére.  

- Fertőzés tüneteinek észlelésekor a tünethordozó az arra kijelölt helyiségben elkülönítésre kerül, 

majd az osztályfőnök, vagy a tagintézmény-vezető értesíti a szülőt / iskolaegészségügyi orvost. 
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