Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban az EMMI által kiadott (INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 2020. aug.) dokumentum alapján szeretnénk
tájékoztatni Önöket a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése
érdekében.
A tanévre történő felkészülés részeként az intézmény épületében alapos, fertőtlenítő
takarítás történt. A takarításra kiemelt figyelmet fordítunk a jövőben is.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Amennyiben egy gyermeknél az iskolában a fertőzés tünetei észlelhetők, őt elkülönítjük, és
értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Egyúttal értesítjük a gyermek szülőjét/gondviselőjét, akit kérünk, hogy mielőbb
vigye el gyermekét az iskolából, és feltétlenül keresse meg telefonon házi gyermekorvosát.
Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
Aktuális adatok alapján az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend
elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. A digitális
munkarendre már szeptembertől felkészítjük a 3.-8. évfolyamos diákjainkat. Ezzel együtt a
szülőket is igyekszünk segíteni.
Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a
gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében megszervezzük.
Kérjük, tartózkodjanak csoportosulásoktól a tanévben az intézmény területén.
A 1,5 méteres védőtávolság tartása az intézmény infrastruktúrájából, és az 500 feletti
tanulólétszámból kifolyólag mindenhol nem megvalósítható, a mindennapi iskolai élet során
nehézségekbe ütközik. Az órarend kialakításakor igyekeztünk minden osztály óráját a saját

tantermében megtartani. Ez alól is van kivétel az idegen nyelvi csoportbontások, testnevelés
órák alkalmával. A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren
megtartani, ezért érdemes a felszerelést kiegészíteni szabadidőruhával is, amikor hűvösebb
van.
Az ebédlőben, a mosdókban, illetve az öltözőkben a zsúfoltság elkerülése érdekében a
gyerekeknek türelemmel kell lenniük, és várakozniuk.
A nagy létszámú rendezvények szervezését elhagyjuk. A szülői értekezleteket igyekszünk
rugalmasan kezelni. A szükséges információkat e-mailben osztjuk meg, ezért nagyon fontos,
hogy mindenkinek jó e-mail címe legyen bent az osztályok levelező listájában! Amennyiben
szükséges, kérjük, jelezzék a titkárságon!
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, mosdó használat előtt és után minden
belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében inkább javasolt
az alapos szappanos kézmosás). Reméljük, hogy ennek a jó gyakorlata már kialakult minden
tanulónál a szülői példa nyomán. Természetesen a kézmosás fontosságára és gyakoriságára a
pedagógusok is figyelmeztetik a gyermekeket, illetve tájékoztatják őket adott korosztálynak
megfelelő szinten a személyi higiéne alapvető szabályairól. A személyi higiéne alapvető
szabályairól a gyermekek kapjanak részletes tájékoztatást otthon is! A gyermekeknek
tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás.
Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, oltásokat, és egyéb feladatokat az iskolaorvos, védőnő elvégzik.
Az iskola megnövekedett létszámára és a járványügyi készenléti helyzetre tekintettel
szeretnénk kérni, hogy a szülők igyekezzenek minimalizálni az épületben tartózkodásukat.

Köszönjük együttműködésüket!
Vigyázzanak magukra és másokra egyaránt!
Jó egészséget kívánva: Iskolavezetés

