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ELJÁRÁSREND ALAPJÁN 

 

• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Az iskola épületébe csak tanuló és dolgozó léphet be. Szülő, kísérő nem jöhet be az 

iskolába, csak előzetes igazgatói engedéllyel. A tanulókra várakozó szülők az épület előtt 

kötelesek betartani a másfél méteres távolságot. A szülők az érintett pedagógusokkal 

telefonon vagy más bevált csatornákon keresztül kommunikálnak. 

• Iskolánkban kötelező az arcot és orrot takaró maszk használata, ezt az épületbe lépéskor 

ellenőrizzük. Kérjük a kedves szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik minden 

nap tiszta, fertőtlenített maszkban érkezzenek az intézménybe, táskájukban pedig legyen 

elkülönített helyen még egy maszk, amit 4 óra benttartózkodás után cserélnek. A 

gyerekek a maszkot a tízórai elfogyasztása során levehetik. A testnevelés órákra, 

magánének órákra és furulya órákra vonatkozó előírásokat a pedagógusok egyeztetik az 

osztályokkal. 

• Iskolába lépés előtt kötelező a testhőmérséklet-mérés a dolgozóknak és a diákoknak is 

érintés nélkül mérő eszközökkel. A hosszas sorban állás elkerülése miatt a reggeli 

ügyeletre érkezők (7.00-7.45) a Kálmán Ferenc zsibongó ajtaján jöhetnek be, 7.45-8.00-

ig az 1-3. évfolyam a Kálmán Ferenc zsibongó ajtaján, a 4-6. évfolyam a belső udvaron 

keresztül az udvari ajtón, a 7-8. évfolyam a főbejáraton jön be az épületbe. Minden 

bejáratnál pedagógus végzi a testhőmérséklet mérését, a később jövőknek csengetést 

követően az ajtót kinyitó pedagógus elvégzi a hőmérséklet-ellenőrzést. 37,8 fokos 

testhőmérséklet az a határérték, ami felett a mérést rövid pihentetés után megismételjük. 

Ha akkor is eléri a határértéket, a szülőt és az iskolaorvost is azonnal értesítjük, a tanulót 

elkülönítjük, az osztályterembe nem mehet be. Azt javasoljuk a kísérőknek, hogy várják 

meg, míg a hőmérsékletmérés rendben megtörténik. A testhőmérséklet mérése során 

keletkezett eredmény rögzítésére nincs se szükség, se lehetőség, célja csupán az, hogy 

megakadályozza a belépést azon személyek számára, akikkel szemben felmerülhet a 

fertőzöttség gyanúja.  

• Az iskola épületét 8.00-12.30-ig zárva tartjuk, az érkezők a csengőt használják. Az ezzel 

megbízott az igazgatói utasítás alapján eldönti, hogy beengedi-e az épületbe az illetőt 

vagy sem. 

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk. Azt követően az orvos utasításainak 

alapján járunk el. A beteg gyermeknek és a felügyeletét ellátó személynek kötelező a 

maszk használata. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen 

betegség miatt – akár egy napot is – otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával 

vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 



• Amennyiben a tanulóval egy háztartásban élő személy COVID-ra utaló tüneteket érez 

magán, a szülő azonnal értesíti az iskolát, egyeztet a háziorvossal, további utasításig a 

tanulót nem küldi iskolába még akkor sem, ha a tanuló tünetmentes. 

• 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 tekintjük. Igazolt 

hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. 

• Családi napot, egyéb osztályszintű délutáni programot szervezni nem lehet. 

• Az iskolabüfé előtt a sorban álláskor be kell tartani a másfél méteres távolságot. 

• A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órarend szerinti 

testnevelés órák kivételével az iskolában minden sportfoglalkozás felfüggesztésre kerül, 

a sportszervezetek, civil szervezetek még az iskola tanulóinak sem tarthatnak 

foglalkozásokat az épületben. 

• Reggeli felügyeletet 7.00-tól 7.45-ig csak azoknak a tanulóknak szervezünk, akiknek erre 

családi okok miatt szükség van, a többi tanuló 7.45 előtt az iskolába nem jöhet. 

• A teljes iskola egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: megemlékezés a zene 

világnapján) osztályszinten tartjuk meg. 

• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan kezet kell mosni vagy 

fertőtleníteni a kezét. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre, a textiltörölköző 

használata nem engedélyezett. 

• Az iskolai közösség minden tagja papírzsebkendőt használ köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendőt a szemeteskukába dobja. 

• A járványüggyel kapcsolatban az osztályfőnökök folyamatosan eljuttatják a szükséges 

információkat a szülőkhöz, az aktualitások az iskola honlapjára is felkerülnek. 

 

 

Zsombó, 2020. november 20. 

 

Pálmai Péter 

igazgató 


