COVID-19 ELJÁRÁSREND
SZÜLŐKNEK
ÉRKEZÉS, ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS ÉS TÁVOZÁS
-

-

-

Az iskola területén kizárólag az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók és az
iskola dolgozói tartózkodhatnak.
Alsós tanulóinkat szüleik reggel az udvari (hátsó) kapuig kísérhetik. Az első
osztályosokat szüleik az első két hétben (szeptember 11. péntekig) a tanterembe
kísérhetik.
Szülők és az iskola területére érkező egyéb személyek számára az iskola teljes területén
maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező (kivétel a 6 éven aluli gyermekek).
A tanítási nap végén (16:00 órakor) az alsós tanulókat a pedagógusok az udvari (hátsó)
kapuig kísérik, szülőknek az iskola területére belépni TILOS!
Amennyiben gyermekét 16:00 óra előtt szeretné elvinni az iskolából, ezt kérjük, hogy a
tanulót tanító pedagógusokkal egyeztetett módon előre jelezze (pl. üzenőfüzet, KRÉTA,
stb.). Gyermekét az egyeztetett időpontra az iskola főbejáratához küldjük, a szülő
érkezésekor a portás felügyelete mellett a szülőnek átadjuk. Szülő – ha más ezt nem
indokolja – nem léphet az iskola épületébe.
Ha előre nem egyeztetett időpontban, sürgős okból kifolyólag szeretné gyermekét
elvinni az iskolából, azt kizárólag a főbejáraton keresztül teheti meg, a portás munkatárs
közreműködésével (az iskola épületébe csak indokolt esetben léphet). Ebben az esetben
gyermekét a főbejáratnál, az épület előtt kell megvárnia.

DÉLUTÁNI ÜGYELET
-

-

-

A délutáni ügyeleti időszakban (16:00-16:30 között), amennyiben a gyermekek az
iskolaudvaron tartózkodnak, a szülők maszk viselése mellett az iskolaudvaron vehetik
át gyermeküket az ügyeletes pedagógustól. (A felügyeletben maradó gyermekek
felszerelésüket 16:00 órakor az udvaron erre kijelölt helyen helyezik el.)
Amennyiben a gyermekek nem tartózkodnak az udvaron, úgy a szülők az épület alsós
bejárata előtt kell, hogy várakozzanak, amíg az ügyeletes pedagógus gyermeküket
átadja (az épületbe belépni TILOS!).
Kérjük, hogy ügyeletből a lehető legrövidebb idő alatt szíveskedjen gyermekét
hazavinni.

ÜGYINTÉZÉS
-

Személyes ügyintézés céljából maszk viselése mellett, a főbejáraton keresztül,
kézfertőtlenítés után jöhetnek be szülők az iskolába.
Ügyintézési szándékát lehetőség szerint telefonon szíveskedjen egyeztetni az iskola
titkárságán. Ellenkező esetben az ügyintézés lehetőségét nem tudjuk garantálni.
Amennyiben pedagógus kollégával szeretne személyesen ügyet intézni, az adott
kollégával telefonon előre egyeztessen a találkozó időpontjáról! Lehetőség szerint az
előre megjelölt időpontokban meghirdetett szülői értekezleteken, fogadóórákon keresse
kollégáinkat! Amennyiben személyes találkozó nem feltétlenül szükséges, kérjük, hogy
egyéb módokon tartsa iskolánk dolgozóival a kapcsolatot (telefon, elektronikus
felületek).

-

Ügyintézés céljából érkező szülő kizárólag a titkárságon, indokolt esetben az igazgatói
irodában, illetve a zsibongó iroda előtti részén tartózkodhat.

TANULÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
-

-

-

-

-

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja, ezért kérjük,
hogy gyermekét csak egészségesen hozza/küldje iskolába.
Ha gyermekén betegség tüneteit észleli, vegye fel a gyermek háziorvosával a
kapcsolatot, aki a további teendőkről tájékoztatja. A gyermek hiányzását jelezze az
iskola felé telefonon a házirendben leírtaknak megfelelően!
Ha gyermekének egyéb betegsége van (allergia, asztma, stb.), kérjük, az osztályfőnök
felé írásban jelezni!
Ha gyermekén napközben az iskolában betegség tüneteit észleljük, azonnal értesítjük
Önt erről és gyermekét a többi gyermektől elkülönítjük az Ön megérkezéséig. Kérjük,
hogy ebben az esetben a legrövidebb időn belül vigye el gyermekét az intézményből és
vegye fel a gyermek háziorvosával a kapcsolatot, aki a további teendőkről tájékoztatja.
Mindkét esetben kérjük, hogy gyermekét csak gyógyultan, orvosi igazolással hozza újra
iskolába.
Ön köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
Igazolt hiányzásnak tekintjük gyermekének hiányzását, ha a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről
orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja.
Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban
(távoktatás – Classroom).
Minden egyéb esetben az iskola házirendjében foglaltak az irányadók.

COVID-19 ELJÁRÁSREND
TANULÓKNAK
A felső tagozatos osztályok kijelölt osztálytermükben maradnak (vándorlás nem lesz), kivéve
a csoportbontott órákat: idegennyelvi órák, informatika, technika.
Tanulóink számára az alábbi útmutatót állítottuk össze, melyet az osztályfőnökök az első
osztályfőnöki órán kötelesek ismertetni. Az osztálytermekbe és a mosdóhelyiségekbe képes
köhögési- és kézmosási etikettet helyezünk ki.
-

Iskolába érkezéskor és napközben többször fertőtleníts kezet!
Igyekezz megfelelő távolságot tartani társaidtól és a felnőttektől.
Kerüld az ölelkezést, puszit, kézfogást!
Kerüld a csoportosulást szünetekben, különösen a mosdókban, öltözőkben! Ha a
megfelelő távolság nem tartható be, lehetőleg használj maszkot!
A táskádban szükség esetére mindig legyen egy tiszta maszk és egy kéztörlő!
Figyelj arra, hogy csak a saját felszerelésed, törölköződ használd!
Ügyelj termed, környezeted tisztaságára!
A tízóraid és uzsonnád higiénikus tárolása érdekében kérünk, hogy hozz magaddal
zacskót vagy uzsonnás dobozt!
Ebédkor ajánlott saját evőeszköz és kulacs használata.
Étkezések és mosdóhasználat előtt és után alaposan moss kezet!

Köhögési etikett
Tanuld meg a köhögési etikettet!
1. Lehetőleg papírzsebkendőbe köhögj, tüsszents!
2. Ha nincs kéznél papírzsebkendő, a könyökhajlatodba köhögj, tüsszents!
3. A használt zsebkendőt dobd a szemetesbe!
4. Moss vagy fertőtleníts alaposan kezet!
Ajánlott videók a témához kapcsolódóan:
Elizabeth Jenner – Kate Wilson – Nia Roberts: Koronavírus Egy könyv a vírusról
gyerekeknek Axel Scheffler rajzaival: https://www.youtube.com/watch?v=p-9AfWBXvqI
Dr. Kőnig Róbert videója gyerekeknek (alsó):
https://www.youtube.com/watch?v=guTr4vpFr_4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RiKHFq
VJZiK4bJdOS9TFJwdzQPhKWc3DNVoS_D-oII9ihix_jWPkXYg
Képregény:
Vadaskert Alapítvány Vadaskert Kórház és Szakambulancia www.vadaskert.hu honlapjáról
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/03/Koronav%C3%ADrusr%C3%B3lgyerekeknek-nagyobbaknak.pdf

