A SZENDRŐLÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA
JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLLJA
Tájékoztató tanulók és iskolai dolgozók részére

A tájékoztató 2020. szeptember 1-jétől módosításig vagy visszavonásig érvényes.
Célja: Közösségünk egészségének védelme. Az iskola közössége számára meghatározza a
kialakult járványügyi helyzetben a nevelési-oktatási feltételeket.
(A tájékoztató alapja: az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről című dokumentuma (2020. aug. 17.).)
Az oktatás rendje:
1. Az intézménybe való belépés
• 2020. szeptember 1-jétől az osztálytermekbe 2 útvonalon lehet bejutni: az alsó
tagozatosok a főbejáraton keresztül, a felső tagozatosok az udvar felőli bejáraton.
Szünetben az udvarra jutás is így történik.
• A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, az udvaron való
gyülekezéskor védőtávolságot kell tartani.
Szülők nem kísérhetik be gyerekeiket a tanterembe (az elsős szülők sem).
• A vendégek, szülők csak ügyintézés miatt léphetnek az iskolába, az intézménybe való
belépés feltétele a saját védőeszköz (maszk) használata, amit a bejáratnál ellenőrzünk.
2. Az intézmény közösségi tereinek használata
• Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók,
mosdók, lépcsőházak stb.)
• A közösségi területeken javasolt az orrot és szájat eltakaró védőeszközt viselése, és
lehetőség szerint a védőtávolság betartása.
• Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére.
3. Tantermek használata
• A tantermekben a pedagógusok gondoskodnak, amennyiben erre lehetőség van, a
tanulók lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
• A tanulók csak a saját tantermüket látogatják, és ott tartózkodnak.
• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése nem kötelező, a szülők döntése.
• A házirend a hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal.
Pl. gyakoribb szellőztetés, higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése stb. Fokozott
betartásukat az osztályfőnök folyamatosan felügyeli.
4. A kilépés rendje
• Napközben: az intézményt elhagyni minden évfolyam számára csak tanári
felügyelettel és étkezés céljából (ebédlő) lehet. Egyéb indokolt esetben csak az
osztályfőnök engedélyével hagyható el az intézmény.
• A tanítás végén: a diákok a kijelölt útvonalakon hagyják el az intézményt.

• Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy felügyelettel
tartózkodhatnak a tanulók.
5. Tájékoztatási kötelezettség
• Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó és vendég
látogathatja.
• Az iskola tájékoztatást kér arról, ha a család vagy a család valamelyik tagja augusztus
15-31-e között külföldön tartózkodott vagy környezetében fertőzött személy van, vagy
a koronavírus tüneteihez hasonló tartós betegségben szenved (orvosi igazolás!). Az eset
jellegétől függően az osztályfőnökkel való egyeztetés után javasoljuk az iskolától való
távolmaradást vagy kötelező maszkviselést.
• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az iskola minden használója számára kötelező a fentiek betartása.
Az együttműködést köszönjük!
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