
Tájékoztató a koronavírus helyzetre való tekintettel 

 

Tisztelt Szülők!  

A koronavírus újabb hullámának megelőzésére, gyermekeik és közvetlen környezetük 

egészségének megőrzése érdekében a következőket kérjük Önöktől és a gyerekektől: 

 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLAI TARTÓZKODÁS ALATT A 

TANULÓK SZÁMÁRA 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések 

betartása szükséges: 

 Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és 

folyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel! 

o iskolába érkezéskor a bejáratnál 

o szünetekben 

o étkezés előtt 

o WC használatot követően 

o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 

 Kerülje a csoportosulást! Az közösségi terekben, a folyosón, az udvaron és a mosdókban 

tartsa be a 1,5 m védőtávolságot másoktól! 

 A tanítási órákon a tanteremben a maszk használata nem kötelező! 

 Az iskola közösségi tereiben (folyosó, mosdók, ebédlő előtere) a maszk használata 

kötelező!       

 Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal 

dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön illetve tüsszentsen, 

hanem a behajlított kar könyökhajlatába! 

 Amennyiben betegség tüneteit észleli magán azonnal szóljon a pedagógusnak! 

 Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően! 

 A tantermekben a tanítási órák alatt és a szünetekben a szellőztetés folyamatos ezért 

ennek megfelelő öltözetben jöjjön iskolába! ·   

 A napközis tanulók 7:30-tól, a többiek 7:45-től érkezzenek az iskolába! 

 

 



AZ INTÉZMÉNYT KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES, TÜNETEKET NEM MUTATÓ 

TANULÓ LÁTOGATHATJA! 

 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZÜLŐK RÉSZÉRE 

 Csak egészségesen engedjék gyermekeiket iskolába!  

 Ha gyermekükön koronavírus fertőzésre utaló tüneteket tapasztalnak, haladéktalanul 

vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvossal és értesítsék intézményünket is!  

 Betegség után a tanulók csak orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába!  

 A szülők csak ügyintézés céljából, előre egyezetetett időpontban tartózkodhatnak az 

iskolában! A portán adminisztrálják a szülő nevét, és milyen céllal lépett be az iskolába.  

 Az iskolába való belépéskor a testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés kötelező!  

Az intézménybe csak akkor léphet be a tanuló, dolgozó, vagy engedéllyel a szülő ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja 37,8 °C –ot! 

Ha a tanuló testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a 

mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt azonnal tájékoztatni kell! 

 A szülők számára az iskolán belül a maszk használata kötelező! 

 

TÁJÉKOZTATÓ BETEG GYERMEK ISKOLAI ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 

 Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és 

értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. 

 A beteg gyerek felügyeletét ellátó személynek maszk és kesztyű használata kötelező! 

 Amennyiben a tanuló igazoltan COVID-19 fertőzött, a szülőnek tájékoztatnia kell az 

iskolát! 

 A gyermek betegség után az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza! 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van! 

Fajsz, 2020. október 1. 

Kérjük a fentiek maradéktalan betartását tanulóink egészségének védelmében! Megértésüket 

és együttműködésüket megköszönve:  

Nagy Gézáné tagintézmény – vezető 

 



Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje (3. 

verzió) és a Bajai Tankerületi 2020. augusztus 31-én kiadott Tájékoztatója, valamint a Bajai 

Tankerületi Központ „Eljárásrend a köznevelési intézményeket érintő COVID-19 járvánnyal 

kapcsolatban” dokumentuma alapján. 


