Intézményi protokoll – rendkívüli járványügyi eljárásrend
Tisztelt Szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi szigorításokat vezetjük
be:
A központi szabályozások értelmében az intézmény területére kizárólag az iskola tanulói és alkalmazottai
léphetnek be! Külső személy/vendég számára a belépés szorgalmi időszakban tilos!
A gyerekeket kizárólag a Gulner utcai külső kapuig lehet kísérni, melynek értelmében szülők/látogatók már
az előkertben sem tartózkodhatnak!
Fentiek alapján az első tanítási napon a tanévnyitó ünnepségre is csak iskolánk tanulói jöhetnek be és a
tankönyvek elvitelében is csak a külső kaputól segíthetnek a szülők.
A tankönyvek kivitelében az első évfolyamon iskolánk dolgozói fognak segíteni a gyerekeknek.
Közös tanévnyitó ünnepséget nem tartunk, nem kell ünneplő ruhában jönni, a tanuló osztálytermeikben
nyitják meg az új tanévet!
Az 5-8. évfolyamos tanulók számára az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a belépéstől kezdve
kötelező a benntartózkodás során a tanítás megkezdéséig, majd a szünetekben az alábbi helyszíneken:
közösségi terek, folyosók, mosdók, öltözők, nevelőtestületi szoba és irodák, valamint egyéb közös
használatú helyiségek. A tanítási órákon és foglalkozásokon további intézkedésig a maszk viselése
javasolt, de nem kötelező.
A bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használata minden belépő számára előírás!
Az 1. tanítási nap menetrendje









Gyülekező 730-ig az udvaron, ezt követően 745-ig a saját tantermekben.
A tankönyveket a gyermekek ezen a napon kapják meg, ezért kérjük, hogy hozzanak táskát
magukkal!
Alsó tagozaton az órák 1135-ig tartanak, 1240-ig ebéd. (Az 1. évfolyamon a szülők a gyermekekért
12 órakor jöhetnek, és a Gulner utcai kapu előtt, a parkolónál várakozhatnak. A második naptól
kezdődően az 1-2. osztályos tanulókat tanítóik 16 órakor kikísérik a Gulner utcai hátsó kiskapuhoz.)
Felső tagozaton az órák 1230-ig tartanak, 1240-től ebéd.
Ebéd után mindenki hazamehet, az esetleges délutáni összevont ügyelet iránti igényeket kérjük
írásban jelezzék a gyermek üzenő füzetében az osztályfőnök felé! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy
pontosan adják meg azt az időpontot, amikor gyermekük elhagyhatja az intézmény területét!
Jelezzék azt is, amennyiben gyermekük csak kísérővel mehet haza. Amennyiben a megadott kilépési
időpontra nem tud a kísérő ideérni, az iskolát kötelesek telefonon felhívni!
A szülők és más külső látogatók, vendégek számára a belépés szülői értekezlet és fogadóóra
alkalmával sem megengedett, az ügyintézés, vagy pedagógiai konzultáció kizárólag előzetes
egyeztetés (mail, telefon) alapján lehetséges! Ebben az esetben is csak akkor léphetnek be az
intézménybe, ha a nevüket korábban leadták a portán. A látogatásról az intézmény vendégkönyvet
vezet. A látogató megnevezése, az elérhetőségének és a látogatott személy nevének a regisztrálása
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kötelező! A belépéstől a kilépésig az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint a bejáratnál és
a mosdóknál elhelyezett kézfertőtlenítő használata minden látogató számára kötelezően betartandó
intézményi előírás!
Az iskola és a családi ház közötti kommunikáció az erre kialakított elektronikus felületeken
valósulhat meg (KRÉTA üzenetek, iskolai honlap, e-mail).

Az intézmény látogatásának egészségügyi feltételei

















Felhívjuk figyelmüket, hogy a honlapon található, illetve a KRÉTA-üzenetben kiküldött szülői
nyilatkozatot (a gyermek egészsége, külföldi tartózkodása, tünetmentessége, bejelentési
kötelezettség) a tanulóknak az első, legkésőbb a második tanítási napon le kell adniuk az
osztályfőnöknek! A nyilatkozatot kézzel írott változatban is elfogadjuk.
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló,
alkalmazott látogathatja.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll
fenn.
Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi
karanténban tartózkodásra kötelezik. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt
laboratóriumokban lehet elvégezni.
Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítőt belépéskor kötelező használni.
Az intézmény területén, egyéb helyszíneken (ebédlő, mosdók) elhelyezett kézfertőtlenítőt kötelező
használni.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A tanulók kizárólag a tanuláshoz szükséges felszereléseket hozhatják magukkal. (Játékokat,
személyes tárgyakat ne hozzanak!)
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, melynek további részleteiről az
osztályfőnök és a testnevelést tanító pedagógusok adnak tájékoztatást. (A tornatermet azonos időben
csak egy osztály használja.)
Határozottan kérjük a szülőket, hogy a tanév folyamán a gyermekektől az iskola kapuján kívül
búcsúzzanak el, és ugyanitt várakozzanak rájuk a benntartózkodási kérelmükben jelzett időpontban!
Az intézmény mihamarabb tervezi a külső kapuhoz kaputelefon felszerelését.
A szülők, gondviselők az iskolába kizárólag meghívásra, illetve előzetes e-mailes vagy telefonos
egyeztetés után, maszkot viselve jöhetnek be ügyintézésre, vagy pedagógiai konzultációra.
Az ebédbefizetés a jövőben az iskolában nem lesz lehetséges, a részletekről a GESZ ad tájékoztatást.

Teendők beteg gyermek esetén


Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal
értesítjük iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
A szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodunk. A szülő kötelessége telefonon megkeresni a
gyermek háziorvosát. Ezt követően az orvos utasításai alapján járjanak el!
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A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
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) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek,
a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Köszönöm eddigi és az ezt követő együttműködésüket!
Budapest, 2020. 08. 31.

Kerekes Elek
intézményvezető
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