
Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a járványügyi helyzet miatt kialakított

szabályokról és tudnivalókról.

1.  A  tanév  megkezdése  előtt fertőtlenítő  nagytakarítást  végeztünk,  melynek  során

figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. 

A  tanév  megkezdését  követően  az  intézmény  területén  naponta  többször  fertőtlenítő

takarítást végzünk.  A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a

kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, ajtókilincsek, korlátok,

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók valamint

a padlók és mosható falfelületek) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

2.  Zárt  térben  a  kórokozók  koncentrációjának  csökkentése  érdekében  kiemelt  figyelmet

fordítunk a folyamatos vagy fokozott intenzitású szellőztetésre.

3. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  A szülő

köteles az  iskolát  értesíteni,  ha a  gyermeknél  koronavírus-gyanú vagy  igazolt  fertőzés  áll

fenn.

Az  a  gyermek,  tanuló  vagy  pedagógus,  aki  bármilyen  betegség  miatt otthon  maradt,  a

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

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

feloldó határozatot kell bemutatni.

Az oktatásban és nevelésben szintén csak tünetmentes és egészséges dolgozó vehet részt.

Amennyiben  egy  gyermeknél  fertőzés  tünetei  észlelhetők  haladéktalanul  értesítjük  a

szülőt/gondviselőt  és  az  iskolaegészségügyi  orvost.  Dolgozónál  tapasztalható  fertőzési

tüneteknél az iskolaegészségügyi orvos haladéktalan értesítése történik meg.

Gyermek esetében – igazolt  fertőzés  esetén – tájékoztatjuk  az  iskolaorvost,  a  fenntartót

(Veszprémi Tankerületi Központ), a Nemzeti Népegészségügyi Központot.

Dolgozó esetében a fenntartó (Veszprémi Tankerületi Központ),  üzemorvos és a Nemzeti

Népegészségügyi Központ tájékoztatása történik meg.

Igazolt fertőzés esetén az esetet jelentjük az EMMI által létrehozott felületen is.

Az  intézmény  területén  és  az  intézmény  előtt tilos  a  csoportosulás,  az  iskolához  érkező

diákok az intézmény területén az arra kijelölt helyen és módon kell, hogy gyülekezzenek.

4. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét. 

5. A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, az ebédfizetés időpontjának kivételével.

Hivatalos  ügyek  személyes  intézésére  időpontegyeztetést  követően  van  lehetőség  ,  az

intézményvezető  előzetes  engedélyével  munkanapokon  8.00-16.00  között.  Az  épületbe  a



szülők a járványügyi előírások betartásával léphetnek be (kézfertőtlenítés, maszk viselése és

1,5m-es távolság betartása).

6. A tanítási órákon maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

7. Az iskola épületében a fedett közösségi terekben (folyosók, mosdó, aula) a 3 - 8. évfolyam

tanulói  és az  intézmény alkalmazottai  számára (pedagógusok,  adminisztratív-gazdasági  és

technikai  dolgozók)  kötelező  a  maszk  viselése.  Az  ebédlőben  minden  tanuló  és  felnőtt

számára kötelező a maszk használata.

8. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a

1,5m-es  védőtávolság.  A  nagyszünetben  az  5-6.  évfolyamos  tanulók  a  fórumra,  a  7-8.

évfolyamos tanulók a hátsó udvarra mehetnek ki az arra kijelölt bejáratokon keresztül.

A  nagyszünet  végén  az  épületbe  történő  visszatéréskor  az  5-6.  évfolyam  tanulói  a  2-es

teremnél található lépcsőn mehetnek fel az I. emeletre és a 21-es teremnél található lépcsőn

a második szintre. A 7-8. évfolyamos tanulók porta mögötti illetve a 28-as teremnél található

lépcsőt használhatják a felmenetelhez.

9. Az iskola csengetési rendje nem változik, a házirendben foglaltaknak megfelelő.

10.  Az  órarendből  következő vándorlási  rend kialakításánál  elsődleges  szempont,  hogy  a

tanulócsoportok  vándorlása  minimális  legyen,  tehát  az  osztályközösségek  a  tanítási  nap

során lehetőség szerint ugyanazt a termet használják. Amennyiben ez nem megoldható, az

osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.

Az első félévben esedékes nagy  létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlével  járó

rendezvények megtartása egyedi elbírálás alá esik.

11. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Ehhez a

tanulóknak  kinti ruházatot  is  hozni  kell.  A  megfelelő  védőtávolság  betartása  fontos  az

öltözőkben, ezért a védőtávolság betartására fokozottan figyelünk testnevelés órák előtt és

után.

12.  A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás lehetőségét és papírtörlők

használatát.

13. A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon - folyamatosan tájékoztatjuk a személyi

higiénés szabályokról, a követendő mintákról.

14.  Az étkezési  időt évfolyamonként, osztályonként beosztjuk.  Az étkezések előtt és után

minden tanulónak fertőtlenítenie vagy szappanos vízzel kell megmosnia a kezét.

15. A lépcsőkön a diákok vonatkozásában a fel- és a lehaladást ellenirányú lépcsőházakra

osztjuk: a porta mögötti lépcső és a 28-as teremnél található lépcső a felhaladást biztosítja,

míg a 46-os, 21-es valamint a 35-ös teremnél található lépcső a lehaladást.

16. A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett – külön rend szerint –

tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési

Regisztrációs és Tanulmányi  Alaprendszerben (KRÉTA)  vagy  egyéb alkalmazott intézményi



adminisztrációs rendszeren keresztül  juttatjuk el a szülők felé. Kérjük, hogy minden szülő

lépjen  be  a  KRÉTA-  rendszerbe,  és  rendszeresen  látogassa  a  felületet.  Amennyiben  a

belépéssel probléma van, szíveskedjen e-mailben jelezni a titkárság felé!

17. Az osztálykirándulások esetében kizárólag belföldi, ott alvás nélküli  utazás lehetséges,

szülői hozzájárulás mellett.

18.  Annak  a  tanulónak  az  iskolai  hiányzását,  aki  a  vírusfertőzés  szempontjából

veszélyeztetett csoportba  tartozik  tartós  betegsége  (például  szív-érrendszeri

megbetegedések,  cukorbetegség,  légzőszervi  megbetegedések,  rosszindulatú  daganatos

megbetegedések,  máj-  és  vesebetegségek)  és  erről  orvosi  igazolással  rendelkezik,  és  azt

bemutatja, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak kell tekinteni továbbá, ha

a tanuló hatósági karanténba kerül.

Ezen  időszakban  a  tanuló  otthona  elhagyása  nélkül,  a  pedagógusokkal  egyeztetett

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A tavaszi időszakban kialakított tanórákon kívüli oktatási formákat, a Classroom-rendszert,

Discord-rendszert a továbbiakban is használjuk a tanórai munka kiegészítésére.

Járványügyi helyzet változása illetve a jogszabályi vagy rendeleti háttér módosulása esetén a

változó vagy új szabályokról tájékoztatunk minden érintettet.

Veszprém, 2020. szeptember 22.


