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1. 

Szülői tájékoztató 
a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idejére 

 

1. Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt augusztus hónap-
ban. Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az 
aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a közneve-
lési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre. 

2. Az intézménybe csak az intézmény alkalmazottai és tanulói léphetnek be. 

3. Idegenek és szülők csak előzetesen, telefonon történő egyeztetés során, megadott időpontban léphet-
nek be az intézmény területére, az igazgatási folyosón várakozva, védőmaszk használatával. Időpont-
foglalás a (52) 572-082 vagy (52) 232-003 telefonszámokon lehetséges. 

4. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Ehhez szükséges kitölteni 
jelen eljárásrend 1. számú mellékletét, melyet az osztályfőnöknek szükséges leadni 2020. szeptember 
4-ig. 

5. Az előírásoknak megfelelően az épületbe lépés alkalmával testhőmérsékletet mérünk a tanulók szá-
mára az Aula Büfé felőli bejáratánál. A testhőmérséklet-mérésen kötelező részt venni minden tanuló-
nak. 

6. Az iskola nyitása reggel 07.30-tól történik. Kérjük tanulóinkat legkésőbb 07.50-re érkezzenek meg. 

7. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező tanulónak és pedagógusnak egyaránt. 

8. Az intézménybe szervezett (Fecskebál, Jelvénytűző, …) rendezvények elmaradnak, későbbi időpontra 
halasztva. 

9. Az intézmény által szervezendő kirándulások, zarándoklatok elmaradnak, későbbi időpontra halasztva. 

10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása 
mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 
Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött 
üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

11. Vírusgyanú esetén a szokásos rend alapján értesíti az intézmény a szülőket, és az iskolaegészségügyi 
orvost. A szülőnek kötelessége, hogy a házi gyermekorvoshoz vigye el a gyermekét. 

12. A házi gyermekorvos a megfelelő protokoll alapján végzi el a vizsgálatot, járvány gyanúja esetén értesíti 
a hatóságokat, akik az intézményt is értesítik. 

13. Amennyiben a tanulónál tüneteket észlel a szülő, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt 
fertőzés van. 

14. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi meg-
betegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például im-
munszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiány-
zását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági 
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

15. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 
Kelt: Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1. 
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 Igazgató 
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