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1. 

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

 
1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Ehhez szükséges kitölteni 

az 1. számú mellékletet, melyet az osztályfőnöknek szükséges leadni 2020. szeptember 4-ig. 

2. 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. 

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

4. A Rendház épületének bejáratát valamint a tankonyha felüli bejáratot csak a pedagógusok és technikai 
munkatársak használhatják! Tanulók nem! 

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

6. A közösségi terekben (iskolai és kollégiumi folyosó) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy 
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közös-
ségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 

7. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros 
testi kontaktust igénylő feladatokat. Az öltöző használatát kiscsoportokban (4 – 5 fő) biztosítjuk, kéz-
fertőtlenítés használata kötelező belépéskor és kilépéskor. 

8. A mosdót egyszerre csak egy személy használhatja, kézfertőtlenítés használata kötelező belépéskor és 
kilépéskor. 

9. A BÜFÉ-ben egyszerre az eladón kívül csak egy tanuló tartózkodhat, maszk viselete kötelező! 

10. Az ebédlőben a sorban állás esetén a védőtávolság biztosítjuk, melynek során maximum 10 tanuló vá-
rakozhat. 

11. Az étkezés során a tanulóknak úgy kell ülniük, hogy betartsák a megfelelő távolságot. 

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

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

14. Fertőtlenítő pontok elhelyezése az intézmény területén: Aula bejárata (Büfé felőli oldal), Ebédlő bejá-
rata, Fiú és Leány kollégiumok bejáratánál, Rendház bejárata, Iskola és a kollégium épületének minden 
szintjén. 

15. Az iskolában szintenként 2-2 fertőtlenítő pont került kijelölve kézfertőtlenítés céljából. 

16. Az intézménybe érkezéskor, az ebédlőben étkezések, a mosdók használata előtt és után alapos kézmo-
sás vagy fertőtlenítés kötelező. 

17. A kollégium közös használatú helyiségekben, így az étkezőben, és az egészségügyi, fürdő- és illemhe-
lyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait, melyet a kollégiumi 
nevelő felügyel. 

18. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén idősza-
kára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolat-
tartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 
Kelt: Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1. 
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