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1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény napközben használható bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. A 

diákok és az intézmény dolgozói számára az intézménybe érkezéskor kötelező a főbejáratnál 

elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata. Minden további ügyintézési céllal 

intézménybe lépő látogató és szülő számára kötelező a kézfertőtlenítés és a maszkviselés is! 

Elsős tanulóinkat szüleik a tanév első napján bekísérhetik az intézménybe. Kérjük, hogy a felsőbb 

évfolyamos tanulókat kísérő szülők – ha nincs egyéb intézni valójuk – a kapunál váljanak el 

gyermeküktől. 

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre lehetőség szerint papírtörlőket biztosítunk. 

(Bízunk benne, hogy tanulóink a célnak és a helyzetnek megfelelően használják a kihelyezett 

eszközöket, anyagokat.) 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. Az iskolai személyi higiéné alapvető 

szabályairól a tanulók ismételten részletes tájékoztatást kapnak az első tanítási napon az 

osztályfőnöktől.  

Az intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. Az iskolában használt 

eszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. Az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést végzünk. 

Az intézményben igyekszünk – az állami protokollnak megfelelően és a lehetőségeinkhez mérten – 

az osztályokat elkülöníteni. Ezt szigorú osztálytermi rendszerrel, a közösségi terek leválasztásával, 

elkülönítésével, megváltoztatott ügyeleti rendszerrel, idősávos büféhasználattal próbáljuk elérni. 

A járványhelyzet idején, tanulóinknak, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete 

előtt csoportosulni TILOS!  

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kérjük a tisztelt 

Szülőket, legyenek szívesek a maszkról gondoskodni! 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott 

tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

Tanítási óráinkat – amíg az időjárás ezt lehetővé teszi – nyitott ablakoknál tartjuk.  

 



2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (pl. hirtelen 

38 fok feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú áll fenn 

vagy igazolt fertőzése van.  

 

3. RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA 

A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 

szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lennünk az 

alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.  

Ennek alapján az előttünk álló első rendezvényünk, tanévnyitónk, nem a hagyományos 

módon kerül megtartásra. Az idei osztálykeretben megtartott tanévnyitón a szülők, 

hozzátartozók számára a részvételt nem tudjuk lehetővé tenni. Megértésüket köszönjük! 

Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezése átmenetileg nem lehetséges. A Lázár 

Ervin Program (LEP) idei – illetve a tavaly elmaradt – utazást igénylő rendezvényei szintén 

elmaradnak. A helyi programok, jelen protokoll szabályaihoz igazítva, megtarthatóak. 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása 

mellett, évfolyamonként, osztályonként külön napon, külön időpontban tartjuk meg. A szabályok 

betartása érdekében, szükség esetén egyéni időpont egyeztetést követően lehetséges a 

szaktanárokkal való találkozás. Javasoljuk a digitális oktatás folyamán jól működő online 

kapcsolatfelvételt. A járványhelyzet alatt fogadóóráink megtartását is ebben a formában valósítjuk 

meg. 

A tanév során a továbbiakban, amennyiben lehetséges, a szükséges információk elsősorban a 

KRÉTA felületen keresztül, az iskola hivatalos honlapján, Facebook oldalunkon keresztül fognak 

eljutni a szülőkhöz. 

 

 



3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az iskolai büfé igénybevételére évfolyamonként szünetekben, kijelölt folyosó sávban, kijelölt 

várakozási pontokban és maszk viselése mellett lesz lehetőség. A kialakított szabályok be nem 

tartása a büfé látogatásától való eltiltást, nagyobb problémák esetén a büfé bezárását jelentheti. Az 

iskolai büfé 8:45-től tart nyitva 12-ig, szünetekben. 

 

Az intézményben továbbra is a Füzesgyógy Kft. biztosítja az étkezést. 

A tízórai kiosztása folyamán is megtartjuk az osztálykereteket. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására, 

kézfertőtlenítésére.  

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az ebédlőbe vonulás és sorban állás esetén a 

védőtávolság betartható legyen. A problémák elkerülése végett idősávokban érkeznek tanulóink az 

ebédlőbe, ahol az ebédlőasztalok, székek elhelyezése szintén könnyebbé teszi az elkülönítést. (Az 

étkezési rend kidolgozása folyamatban van.) 

 Az alábbi étkezési rendet alakítottuk ki:  

A Füzesgyógy Kft. az alábbi intézkedéseket hozza a tanévkezdés alkalmával az étkezésre 

vonatkozó szabályok alapján. 

- Az ételek megfelelő hőmérsékleten tartása (hűtve és melegen tartás) 

- A zöldségek és gyümölcsök kiszállítása zárt rekeszben már mosott állapotban történik a 

tálalókonyhákra. 

- Virucid és baktericid hatású kézfertőtlenítő, mely háromszoros védelmet ad, használata 

munkakezdéskor és minden munkafolyamat előtt. 

- Gyermekek ebédlőbe való érkezésekor a kézfertőtlenítő számukra is kötelező. 

- Ülésrend az előírt 1,5 m betartásával. (Max. 60 fő) 

- Négyszeres hatású (baktericid, tuberkolicid, fungicid, szelektív virucid) Brandolin alkoholos 

felület fertőtlenítőszer használata folyamatosan. 

- Fogyasztói edények, evőeszközök, tálcák, poharak öblítése mosása, fertőtlenítő hatású 

mosogatószerrel, mosogatógépben, 90 fokon.  

- Konyhai dolgozók részére kötelező kesztyű és maszk használat. 

- A tálalókonyhán használt textíliák napi fertőtlenítő mosása a konyha mosodájában.  

 

 

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik, tartós betegsége (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 tanuló 



hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az 

otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos egyéb szabályokat az intézmény Házirendje tartalmazza.  

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal 

értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Ezzel egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a lehető 

legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét 

arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A tanuló az iskolába – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  

 

7. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap, facebook oldal. 

Kérjük, hogy az itt található információkat tekintse hitelesnek. 

Kapcsolattartás: e-mail (kossuth.fgyarm@gmail.com)); telefon (+36/66-491-755) 

 

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők, Munkatársak!  

Tudatában vagyunk annak, hogy az itt felsorolt intézkedések nem jelentenek tökéletes 

járványügyi biztonságot az iskolánkba belépő gyermekek, szülők és az itt dolgozók számára, 

de bízunk benne, hogy jelentősen csökkentik egy komoly fertőzésgóc kialakulásának a 

lehetőségét. Kérjük megértésüket, segítségüket, együtt gondolkodásukat a következő 

hetekben! 

 

Kelt: Füzesgyarmat, 2020. augusztus 29. napján 

 

    


