A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 2020/2021
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
A következőkkel igyekszünk biztosítani a fokozottan higiénikus környezetet és a védekezést a vírus
ellen:
1. Minden nap, minden szinten és minden helyiségben fertőtlenítő felmosás.
2. Napközben rendszeresen fertőtlenítjük az ügyeletes diákok és tanárok közreműködésével,
védő felszerelésben, egészségre nem káros anyaggal, az ajtó-, ablakkilincseket, korlátokat,
villany- és egyéb kapcsolókat, mosdók csaptelepeit, WC lehúzókat, stb.)
3. Minden teremben elhelyezünk fertőtlenítő sprayt és papírtörlőt, hogy mielőtt a diák leülne
az asztalhoz, le tudja fertőtleníteni a saját helyét.
A termekben elhelyezünk megfelelő számú maszkot, ha valamelyik gyereknél nem lenne,
tudjon abból venni. A tanárok többsége támogatja a maszkban való tanítást.
4. A mosdóknál elhelyezzük a szükséges kézfertőtlenítőket és papírtörlőket.
5. Minden szint bejáratánál, valamint az iroda bejáratánál is helyezünk el kézfertőtlenítőket.
6. A tanítás kezdetét 08.00-ról 08.30-ra módosítottuk.
7. Rendelkezünk a lázméréshez szükséges eszközökkel és elkülönítő szobával - remélhetőleg ez
utóbbira nem lesz szükség.
8. Azonnal értesítjük Önöket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, és elkülönítjük
a tanulót.
Amit nem tudunk biztosítani minden körülmények között, az a 1,5 m-es távolság a gyerekek között,
hiszen ez egyszerűen fizikai lehetetlenség.
Amit biztosan ígérni tudunk: Vigyázunk egymásra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy
közösen át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot.
Amiben bízunk, hogy mindenkinek elég erős az immunrendszere és ellen tud állni a fertőzésnek.
Amit Önöktől kérünk:
1. Amivel csak tudják, erősítsék gyermekük immunrendszerét. Gondolok itt vitaminokra,
ásványi anyagokra, vitamindús táplálkozásra, rendszeres mozgásra. A legfontosabb a
megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitele.
2. Amennyiben gyermeke asztmás, vagy szokott asztmatikus tüneteket produkálni, egyeztessen
kezelőorvosával, milyen maszkot hordhat, hordhat-e egyáltalán – kérjük, ezt felénk is
jelezzék!
3. Amennyiben szeptember 01-ét megelőző két hétben külföldön tartózkodtak, és a tanuló
sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, csak negatív Covid teszt birtokában, vagy

olyan igazolással jöhet iskolába a gyermek, amely igazolja a két hét házi karantént, valamint
az orvos igazolja, hogy egészséges, közösségbe mehet.
4. Kérjük, értesítsék az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Jó egészséget kívánunk Önöknek Szülőknek és Nektek gyerekek!

Az iskola vezetősége

