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1.  

A járvánnyal kapcsolatos elővigyázatosság, valamint az oktató-nevelő munka zavartalan 

végzése érdekében továbbra is kérjük a szülőket, hogy az épületben csak indokolt esetben 

tartózkodjanak. Ezek alapvetően a következők: 

 Hivatalos ügyek intézése a titkárságon, illetve a gazdasági irodában. 

 A pedagógusokkal történő megbeszélés előre egyeztetett időpontban. 

 Az iskola által szervezett és meghirdetett rendezvényen történő részvétel (szülői 

értekezlet, fogadó óra, egyéb rendezvény). 

 Az iskola valamely pedagógusával vagy az intézmény vezetőivel leegyeztetett 

okból. 

A gyermekek osztályterembe történő reggeli bekísérését kérjük a jövőben is mellőzni! 

Délután diákjaink elvitelét a korábban megszokott módon, telefonon jelezzék a tanítónak. 

Kérjük, gyermekükre az udvaron várakozzanak. 

2.  

Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a kézzel gyakran érintett felületek, eszközök 

és a padló vírusölő hatású fertőtlenítésére. Az épületben időszakonként alapos, mindenre 

kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik, melynek elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiéniás szabályok betartására: 

 A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, használata 

kötelező. 

 A bejáratnál lázmérőt helyezünk el, használata kötelező. 

 A szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatára is van 

lehetőség. 

 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, textiltörölköző használata az alsós gyerekeknek 

is tiltott. 

 Gyakran szellőztetjük az osztálytermeket és egyéb helyiségeket. 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres 

fertőtlenítésére. 



A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon – folyamatosan tájékoztatjuk a személyi 

higiéniás szabályokról, követendő mintákról. 

3.  

Az osztályok mind az alsó, mind a felső tagozaton – a csoportbontott órák kivételével – 

folyamatosan ugyanazt a tantermet használják. Az osztálytermekben gondoskodtunk a tanulók 

minél lazább elhelyezéséről. 

Az étkezési időt úgy osztjuk be, hogy csökkentsük a sorban állást, és a csoportok minimális 

keveredését. 

A szülőkkel való kapcsolattartás során továbbra is elsősorban a telefonos és a digitális formát 

javasoljuk. 

4.  

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

és nevelésben illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 

vehet részt. 

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

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. A folyosókon 

és egyéb közösségi tereken tartózkodáskor mindenkinek kötelező az orrot és a szájat 

elfedő maszk használata. Tanítási órákon a maszk mellőzhető, de természetesen az 

egészség védelme érdekében bárki számára engedélyezett. 

Amennyiben a megvalósítás során szerzett tapasztalatok szükségessé teszik, módosítjuk a fenti 

szabályokat. 

 

Köszönjük segítő és felelősségteljes együttműködésüket, megértésüket! 

 

Hajmáskér, 2021. november 5. 
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