
Tisztelt Szülők! 

 

A 2020/21-es tanév járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendnek megfelelően az 
alábbi intézkedések betartásával kezdjük meg az idei tanévet. Ezzel szeretnénk megóvni 
gyermekeiket és kollégáinkat.  

1. egy személy kísérje a gyermeket, ő is csak az intézmény Főbejáratáig, óvodás 
gyermekek az oldalsó bejáratig ott csengetés/ portás beengedése utána a fogadó személy 
kézfertőtlenítővel fertőtleníti a gyermek kezét, osztályterembe kísér, majd az átöltözés 
után, langyos vízzel és szappannal kezet is mosnak. 

2. amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Az iskolát azonnal értesíteni kell, ha a gyermeknél 
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van 

3. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük a szaktantermek, 
kivételével. Az osztályok váltása között a tantermek felületfertőtlenítést elvégezzük. 

4. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók tájékoztatást kapnak, az 
adott korosztálynak megfelelő szinten.   

5. A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket 
nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a 
tünetek esetleges meglétéről kikérdezzük a beköltöző tanulókat, szüleiket. Ennek 
dokumentálása és testhőmérés szükséges.  

6. A kollégiumban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre 
utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A koronavírus 
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni és értesíteni a szülőt 
a gyermek hazaviteléről  

7. szülő - kolléga kommunikációja: A személyes kontaktus minimálisra csökkentése 
érdekében email és a KRÉTA felületen történik a tájékoztatás. 

8. benti ruha, cipő tisztaságának naponkénti biztosítása: kérem, hogy a tanuló 
iskolában használt ruházatának mosása otthon minden nap történjen meg, vagy 
naponkénti váltás ruha biztosított legyen. 

9. szennyezett textíliák hazaadása: A nap során elszennyeződött textil használati tárgyak 
egyszer használatos zárt zacskóban kerülnek hazaadásra, tisztítás céljából. 

10. otthonról hozott tárgy, játék tilalma: jelen helyzetben nem megengedett az otthoni 
kedvenc tárgy, játék behozatala. 

11. otthonról hozott étel, ital behozatala: Ha igény van rá, a családok ételt,(rágcsálnivaló)  
italt (gyümölcslé) csak és kizárólag előre csomagolt, bontatlan bolti csomagolásban 
hozhatnak a tanuló részére. 

12. iskolai kreátumok: A tanuló által ügyeletben készített produktumok hazaküldését 
mellőzük. 

13. lehető legtöbb idő szabadban töltése: A mindennapok során intézményünk dolgozói 
törekedni fognak, hogy a gyermekek a legtöbb időt kint tölthessék a szabadban, 
intézményi udvar, mely eszközök fertőtlenítése az intézmény technikai dolgozói által 
naponta megvalósul. 



Rossz idő esetén az iskolai intézményegység tornatermében lesz lehetőség, mozgásos 
foglalkozások kivitelezésére, mely helyiség takarítása szintén igénybevételtől függően 
fertőtlenítésre kerül. 

14. gyakori szellőztetés: Az iskolai ügyeletet ellátó termek és egyéb helységek gyakori 30 
percenkénti szellőztetése megvalósításra kerül. 

15. padlófelület gyakori felmosása biztosított lesz. 
16. ajtók, kilincs, bútorok gyakori fertőtlenítse az intézményi takarítók által, napi szinten 

megoldott. 
17. játékok szelektálása: A kollégák időszakonként cserélik a polcokon rendelkezésre álló 

játékokat, szem előtt tartva a napi fertőtlenítés biztosításának lehetőségét.  
18. eszköz nélküli játék és tevékenység inspirálása: A mindennapi iskolai felügyelet 

szervezésénél szem előtt tartják az eszközök nélkül megvalósítható játéktevékenységek 
fontosságát. 

19. maszk, kesztyű viselése beltérben: Takarításnál a kesztyű viselése elengedhetetlen. 
Maszk viselése gyermekeknek nem indokolt. A gyermekkel foglalkozó kolléga maszkot 
visel a gyermek átadás átvétele során, illetve a közös étkezések alkalmával. 

20. gyakori tisztálkodás és kézmosás: A napi gyakori (langyos víz és szappanos) 
kézmosás megvalósítása közös érdekünk, az intézményben minden kolléga fokozottan 
ügyel erre, kérem, hogy otthon a szülők is ösztönözzék a gyermekeket ezen szokás 
kialakításának rögzítésének fontosságára. 

21. 1,5-2m távolság tartása: Az intézmény minden dolgozója törekedni fog az előirt 
távolság fenntartására egymás és a gyermekek között. Az étkezéseknél,  
játéktevékenységeknél fokozottan. 

Jelen bevezetésre kerülő intézkedések, visszavonásig érvényesek. 

Együttműködésüket ebben a nehéz időszakban is hálásan köszönöm! 

Bármilyen kérés, kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre! 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

 

        Szajlai Adrienn 

                  intézményvezető 


