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Járványügyi protokoll 

 

o Beteg, lázas gyermek nem jöhet iskolába! A nevelési-oktatási intézményt kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

o Ha a tanuló rosszul érzi magát, vagy betegségre utaló tüneteket mutat, nem maradhat az 

intézményben.  

o Fertőzéses megbetegedés után a tanuló csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. 

o Az iskola területére szülők, kísérők nem léphetnek be, csak a kapun kívül várhatják a 

gyerekeket! (Az erre vonatkozó felhívás kikerült az iskolai kapukra.) 

o Ügyintézésre előzetes telefonos (76/368-072) egyeztetés után van lehetőség. A titkári és 

tanári szobában ügyintézéskor az érkezők számára a kézfertőtlenítés és a maszk viselése 

kötelező. 

o A megfelelő védőtávolság megtartására ügyelni kell a sorakozóknál (alsó és felső tagozat külön 

helyen sorakozik, ebédeltetésnél 10 főnél több nem várakozik egyszerre az ajtónál). Az 

ebédlőben is tartani kell a megfelelő távolságot, az ebédelés előtt az alapos fertőtlenítő 

kézmosás kötelező! Az ebédlőben a csoportok után feltőtleníteni kell! 

o A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű iskolai tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek folyamatosan 

fel kell hívni a figyelmét (szülőknek és pedagógusoknak) az úgynevezett köhögési etikettre: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes 

kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

o Reggel az udvaron várakoznak a gyerekek. Eső és rossz idő esetén az udvari faházban és a 

bejárat előtti fedett teraszon várják a fél nyolcas csengetést az ügyeletes nevelő felügyeletével. 

Ezért, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket időjárásnak megfelelően öltöztessék. 

o Rossz idő esetén az óra közi szünetekben a tanulók a tantermükben maradnak, szellőztetés 

mellett. 

o A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk. Ehhez szükséges, hogy 

minden tanuló tornazsákjában legyen melegítő is. 

o Minden tanulónál legyen maszk, melyet a közösségi terekben (mosdó, folyosó) kötelesek 

használni, ha ezt a járványügyi helyzet szükségessé teszi. 

o Az iskolabuszban a maszk használata kötelező. 

o A szülő feladata gyermeke maszkjának folyamatos fertőtlenítése. 

o Minden tanuló maga gondoskodjon saját zsebkendőről, konyharuháról/szalvétáról! 



o A külföldről hazaérkező gyerek szülője köteles jelezni az iskolának, ha fertőzött területről 

érkezett haza gyermeke. 

o Csak indokolt esetben legyen a tanulóknál mobiltelefon, melyet a tanítás előtt az ügyeletes 

tanárnak átad, és a tanítás végén veheti át. 

o A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

o Igazolt hiányzásnak tekintendő, 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 vesz részt az 

oktatásban. 

o A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a Házirend szerint 

érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

o A járványügyi protokoll, és annak változása felkerül a KRÉTA naplóba. 
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