Útmutató a szülők számára
Hogyan segíthet, hogy gyermeke, az iskolába járó gyerekek, az iskola dolgozói, vagy
önmaga se fertőződjön meg ezzel a gonosz, veszélyes, láthatatlan vírussal?
Csak teljesen egészséges gyermekét engedje iskolába! Ha a gyereknek fáj a feje,
vagy lázas, szárazon köhög, tüsszög vagy szag és ízvesztés tapasztalható nála, otthon
kell maradni!
Ha a tanuló krónikus beteg, akkor orvosi papírral otthon maradhat, a tananyagot
az iskola elérhetővé teszi számára.
A testnevelésórákat száraz idő esetén a szabadban kell megtartani, ezért ennek
megfelelően legyen a tanuló órai felszerelése biztosítva.
Az iskola jelentési kötelezettsége miatt 8:30-ig a szülő köteles értesíteni az iskolát,
ha a gyermeküknél koronavírus-gyanút vagy igazolt fertőzést állapított meg a
szakhatóság.
Az iskola épületébe szülő, nagyszülő, hozzátartozó nem jöhet be!
A pedagógusokkal való kapcsolattartásra a titkárság, az osztályfőnök, illetve a
pedagógusok által megadott email címeken, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs
rendszerben küldött üzeneteken keresztül van lehetőség.
Ha elengedhetetlen a személyes iskolai ügyintézés, akkor ehhez elektronikus
levélben vagy telefonon előre kell időpontot kérni az osztályfőnöktől vagy a titkárságon. Az
előre egyeztetett időpontban történő iskolalátogatáskor az épületben kérjük, fertőtlenítse a
kezét és viseljen maszkot!
A járványügyi előírásoknak megfelelően az iskolai ebédlőben 2020. szeptember 1-je
után csak az e-menzán keresztül, a szülő által befizetett és az étkezést biztosító cég
közreműködésével kiszállított ételek fogyasztása engedélyezett! Otthonról hozott vagy
külsős cégen keresztül rendelt élelmiszerek az iskolába való bejuttatására nincs lehetőség!
Hívja fel gyermeke figyelmét Ön is a naponta többszöri szappannal, fertőtlenítővel
történő kézmosásra!
Legyen a gyereknek saját tisztasági csomagja törülközővel, fertőtlenítővel, szappannal,
pohárral.
Gyermeke az iskolában papírtörölközőt vagy csakis a saját törölközőjét használja!
Ennek tisztántartásáról kérjük, rendszeresen gondoskodjon!
Hívja fel Ön is a gyermek figyelmét, hogy a testvérekkel, a barátokkal csak az
udvaron vagy iskolán kívül találkozhat, szünetekben sajnos nincs mód a találkozásokra!

COVID-19 fertőzés gyanúja esetén
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei (láz, száraz köhögés, izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, szag- és ízvesztés) észlelhetők, az iskola
értesíti a szülőt/gondviselőt, aki köteles haladéktalanul hazavinni gyermekét.
A szülő köteles felhívni telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Az
iskolában tartózkodó betegség-gyanús gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és
maszk használata kötelező.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell
döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Vigyázzunk magunkra és a körülöttünk élőkre!

