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Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára
által kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről szóló tervvel, intézményünkben a következők betartását
írjuk elő:
A tanításban csak tünetmentesek vehetnek részt. Akinek bármely, a koronavírus fertőzésre
közvetlenül utaló (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, szaglás- vagy ígyérzés vesztés/csökkenés),
vagy kevésbé közvetlenül utaló tünetei vannak (izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás,
hasmenés, légszomj), ne jöjjön iskolába, hanem keresse telefonon a háziorvosát! (Ajánlott
reggelente, iskolába való indulás előtt a tanuló testhőmérsékletét ellenőrizni.)
A gimnázium tanulói és dolgozói reggel 7 és 8 óra között kizárólag az árkádok alatti portán
jöhetnek be az épületbe. (A kerékpárral érkezőknek is ezen a bejáraton kell bejönniük, miután az
udvaron a tárolónál elhelyezték járművüket.)
A belépéskor már szájmaszkot kell viselni.
A belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.
A 1,5m-es távolság betartásra a közösségi helyiségekben törekedni kell.
A maszkkal nem rendelkezőket nem tudjuk fogadni, hazaküldjük. (Korlátozott számban, térítés
ellenében tudunk csak egyszer használatos maszkot biztosítani előre nem látható probléma
esetén, pl. szakadt maszkkal érkezik a tanuló.)
A templomban tartott alkalmak esetén is kötelező a szájmaszk.
A belépéskor homlok-lázmérés történik. Akinek hőemelkedése vagy láza van, azt elkülönítő
helyiségbe kísérjük, ahol hagyományos lázméréssel ellenőrizzük az előző mérés eredményét.
Amennyiben a láz fenn áll, értesítjük a szülőt, akinek a tanuló háziorvasával fel kell vennie a
kapcsolatot. A tanuló nem vehet részt a tanításban. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az
iskolaidőben legyenek telefonon elérhetőek, hogy tudjuk értesíteni Önöket és a hazaviteléről a
lehető legrövidebb időn belül gondoskodni szíveskedjenek.
Betegség után csak orvosi igazolással térhet vissza a gyermek az iskolába.
Minden személy, aki külföldről érkezik haza, a visszatérést követően 2 hétig viseljen szájmaszkot
az iskola teljes területén, a korábbi zöld besorolású külföldi országban tett látogatás esetén is.
A tanulók számára a tantermekben/szaktantermekben a szájmaszk viselése javasolt, de nem
kötelező.

A folyosón, mosdókban, öltözőkben, egyéb közösségi terekben a szájmaszk viselése kötelező!
Csoportváltás esetén a szaktantermekben, váltótermekben, osztálytermekben, öltözőben a
tanuló által közvetlenül használt felületek (pl. tanulói asztal, klaviatúra) fertőtlenítését tanári
irányítással, a tanulók bevonásával végezzük el az óra elején. Amíg ez tart, a szájmaszk viselése
kötelező az osztályteremben is.
A konviktusban való sorbanálláskor szájmaszk viselése kötelező!
Felhívjuk a figyelmet a gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára. Helyiségeinket
kézfertőtlenítővel elláttuk.
A szülőket arra kérjük, az iskolában történő személyes ügyintézés helyett részesítsék előnyben a
digitális technika nyújtotta lehetőségeket.
Személyes iskolai megjelenés esetén a tisztelt Szülőket a portás megállítja, és az érintett
titkárság, pedagógus telefonos engedélye birtokában engedi be csak a látogatót az épületbe,
szájmaszkban, kézfertőtlenítés után.
Kérjük, hogy a mellékelt kitöltött nyilatkozatot szeptember 1-jén, de ha az nem megoldható,
akkor is minél hamarabb jutassák el az osztályfőnöknek.
Kérjük, mindenki segítsen abban, hogy a tanítás normál körülmények között történjen, hogy ne
utasítsanak bennünket digitális oktatásra koronavírus fertőzés miatt!
Ezt az intézkedési tervet szükség esetén változtatjuk, pontosítjuk, aktualizáljuk. Kérjük, kísérjék
figyelemmel a fejlécben olvasható dátumot.
Kérjük és köszönjük segítő együttműködésüket!
Szenes Mártonné Durucz Anna igazgató

