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COVID 19 TÁJÉKOZTATÁS
SZÜLŐKNEK
KEDVES SZÜLŐK!
A tanévkezdés miatt fontosnak tartom tudatosítani, a járványhelyzet miatt
fokozott a szülők és a tanárok felelőssége. Nagyon örülünk annak, hogy az
idei tanév hagyományos működési rend szerint indulhat. Szeretnénk
elkerülni az iskolánk esetleges működését korlátozó intézkedéseket, hiszen ez
mindannyiunk érdeke. Hangsúlyozzuk, hogy a szülői és tanári egyéni
felelősség most még nagyobb abban, hogy ne veszélyeztessük egymás
egészségét, az iskolák működését és a szülők munkavégzését. Tisztelettel
kérjük önöket az alábbi protokoll betartására. Jelen szabályok a
módosítások megjelenéséig vagy visszavonásig maradnak érvényben,
melyről tájékoztatjuk Önöket.
 ,,A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket arra, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek az NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél vagy a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.” 1
 A betegség tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A
gyermek az iskolába kizárólag az orvosi igazolás bemutatásával
térhet vissza.
Tanulók hiányzásának kezelése:
 ,,Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
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 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 vesz részt az oktatásban.
 Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi
szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni.” 2
Vagyis:
 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a
mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a
rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 Az iskola épülete előtti csoportosulások elkerülése érdekében
kérjük Önöket arra, hogy, az iskolába érkezéskor és távozáskor
a következő szabályokat szíveskedjenek betartani:
ÉRKEZÉS:
Madách utcai épületbe:
 Madách utcai főbejáraton,
 és a Madách utcai kiskapun.
Rózsa utcai épületbe:
 1-2, 5-6. évfolyam főbejáraton,
 3-4, 7- 8. évfolyam az Egység utca felöl.

TÁVOZÁS
Madách utcai épületből:
 1-2, 5-8. évfolyam főbejáraton,
 3-4. Madách utcai kiskapun.
Rózsa utcai épületből:
 1-2, 5-6. évfolyam főbejáraton,
 3-4, 7- 8. évfolyam az Egység utca felöl.
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Ügyintézés esetén:
 Szülők csak ügyintézés során tartózkodhatnak az épületben.
 Kérjük amennyiben lehetséges az ügyintézést elektronikus úton,
telefonon bonyolítsák le. Amennyiben ez nem lehetséges, mert szükséges
hozzá személyes jelenlétük, ezt lehetőleg előre bejelentett időpontban
tegyék meg. Az iskola épületébe belépéskor azonnali kézfertőtlenítés
szükséges! Az épületben maszk viselését kérjük!
 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a
járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: az
iskola honlapja, Kréta, TEAMS, Facebook csoport.
 Ebédpénz fizetés tekintetében javasoljuk az átutalással történő fizetést.

 Mivel javasolt a testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren
megtartani, ezért elengedhetetlen, hogy a tanulók megfelelő melegruhával
is rendelkezzenek, melyet csak a testnevelés órán használnak. Kérjük, erről
gondoskodni szíveskedjenek!

Megértésüket együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
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