
Járványügyi protokoll szülőknek 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt családja és az iskola dolgozóinak egészsége érdekében az 

alábbi intézkedéseket tesszük: 

 a tanév kezdése előtt az iskolában fertőtlenítő takarítást végeztünk 

 az órák után szintén fertőtlenítő takarítás történik 

 kérjük, gyermekét csak a kapuig kísérje, a tanítás után, a napközi befejezésekor, illetve 

a délutáni foglalkozások végén szintén a kapuban várja őt 

 az intézménybe csak védettség igazolását követően léphet be, egyedi esetekben az 

intézményvezető engedélyével előre megbeszélt időpontban 

 gyermekét kizárólag csak akkor engedje iskolába, ha tünetmentes, egészséges 

 ha lázas vagy más tüneteket mutat gyermeke, vigye orvoshoz, majd értesítse az iskolát 

 betegség esetén az étkező gyerekek szülei FELTÉTLENÜL értesítsék az 

önkormányzatot az ellátás lemondásáról 

 a karantén ideje igazolt hiányzás, ez idő alatt az iskola gondoskodik az előrehaladáshoz 

szükséges információk, feldolgozott tananyag, házi feladat megküldéséről 

 a betegség után CSAK ORVOSI IGAZOLÁSSAL jöhet a gyermek iskolába, melyet az 

első napon be kell mutatnia 

 szülői nap igénybevételét előre jelezze az osztályfőnöknek 

 az osztályok a saját osztálytermüket használják a tanítási nap során, kivétel a 

csoportbontások, testnevelés és informatika óra 

 lehetőség szerint gondoskodunk a lazább ültetési rendről 

 maszkot a közösségi terekben kötelező használni, a tanórán ajánlott 

 az udvaron megkérjük a gyerekeket a 1,5 méteres távolság tartására 

 az órák után a hetesek a termekben az asztalokat lefertőtlenítik 

 a tanulók osztályba lépés előtt kézfertőtlenítőt használnak 

 a termeket rendszeresen szellőztetjük 

 a mosdókban, öltözőkben is figyelünk a védőtávolságra és rendszeres fertőtlenítést 

végeznek ott is a takarítók 

 különös gondot fordítunk az ebédlőben a közösen használt eszközök fertőtlenítésére, az 

evőeszközök szalvétába csomagolására 

 a játékok, sporteszközök fertőtlenítésére is gondot fordítunk 

 ha egy gyermek az iskolában lesz beteg, rajta a fertőzés tünetei észlelhetők, akkor őt 

elkülönítjük, értesítjük a szülőt, szükség esetén az orvost 

 szülői értekezletet online formában tartjuk 

 a kötelező iskolai szűrővizsgálatokat (védőnő, fogorvos) az előírások betartásával meg 

kell tartanunk 

 Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 2022.01.07. tartalmazza a részletes szabályozást 

 

 

 

 



Járványügyi protokoll tanulóknak 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt családod és az iskola dolgozóinak egészsége érdekében 

az alábbi intézkedéseket tesszük: 

 a tanév kezdése előtt az iskolában fertőtlenítő takarítást végeztünk 

 az órák után szintén fertőtlenítő takarítás történik 

 szüleid csak a kapuig kísérhetnek és a tanítás végén ott is várnak 

 csak akkor gyere iskolába, ha teljesen egészséges vagy 

 HA BETEG VAGY, MENJETEK ORVOSHOZ ÉS ÉRTESÍTSÉTEK AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖT 

 betegség után az iskolába az orvosi igazolás bemutatásával jöhetsz újra. AZ ELSŐ 

NAPON BE KELL MUTATNOD AZ IGAZOLÁST VAGY ELŐZETESEN 

ELKÜLDENI (KRÉTA) AZ OSZTÁLYFŐNÖKNEK 

 a karantén ideje alatt az iskola gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk, 

feldolgozott tananyag, házi feladat megküldéséről, tanáraiddal egyeztetve digitálisan 

kell dolgoznod (classroom, KRÉTA) 

 a saját osztálytermedben lesznek az órák, kivétel a csoportbontások, testnevelés és 

informatika óra 

 tartsd be a 1,5 méteres védőtávot az udvaron, az öltözőben, a mosdóban, a büfében és 

az ebédlőben 

 ne puszilgassátok és ne ölelgessétek egymást, a kézfogást, pacsit is mellőzzétek 

 ne adjátok kölcsön egymásnak az üvegeteket, kulacsotokat, ne egyetek többen egy 

szendvicset, csokit…. 

 az órák után a hetesek a teremben az asztalokat lefertőtlenítik 

 a termekbe lépés előtt a kihelyezett kézfertőtlenítőket használhatod 

 mosdóhasználat után, étkezés előtt és után alaposan moss kezet folyékony szappannal, 

majd használj a kéztörléshez papírtörlőt 

 maszkot a közösségi terekben kötelező használni, a tanórán ajánlott 

 ha köhögsz, tüsszögsz, azt papírzsebkendőbe tedd, majd dobd ki azt és moss kezet 

 ha nincs zsepi kéznél, a könyökhajlatodba köhögj, tüsszents, majd moss kezet 

 ha valaki az iskolában lesz beteg, őt elkülönítjük, értesítjük a szüleit, szükség esetén az 

orvost 

 

 


