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Előírások a tanulók számára: 

 

Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az 1-8. évfolyamos tanulók számára a 

benntartózkodás során belépéstől távozásig kötelező.  

• A 630-730 közötti időszakban csak szükség esetén érkezz! 

• 730–tól a saját tantermedbe menj! 

• Szüleid, rokonaid az iskola területére csak előre egyeztetett időpontban léphetnek be. 

Maszk viselése nekik is kötelező. 

• Az épületből a foglalkozások és tanítási órák után önállóan távozol! Otthon minden nap 

beszéld meg szüleiddel, mikor kell a portához érkezned, hogy kiléphess!   

Amire figyelj: amennyiben a megbeszélt időpontban mégsem vár téged családtag az 

iskola előtt, és aznap nem egyedül mennél haza, várakozhatsz a díszudvaron vagy gyere 

vissza az épületbe és szólj a portán! Segítünk! Egyedül ne indulj el haza! Amennyiben 

a kísérőd késik, telefonon értesítse az iskolát! 

Amíg az iskolában vagy: 

• A nap végén tedd fel a székedet, hogy a tantermet lehessen fertőtleníteni! 

• Az intézmény területén, egyéb helyszíneken (ebédlő, mosdók) elhelyezett 

kézfertőtlenítőt használnod kell! 

• Ebédelni csak a számodra kijelölt időben mehetsz, előtte a főépületben moss kezet! 

Táskádat lehetőség szerint hagyd a tantermekben! 

• A mosdókban 3-4 fő lehet egyszerre, a többiek a folyosón türelmesen várakozzanak! 

• Kerüld az eszközök kölcsönkérését és -adását! 

• Használj saját kézfertőtlenítőt! 

• Közösségi tereken társaidtól, nevelőidtől tartsd be az előírt távolságot! 

• A testnevelés órák szervezésének szabályai (ki mikor mehet be a tornaterembe vagy ki 

az udvarra) hétről-hétre változhatnak! Viselkedj tanáraid utasításainak megfelelően!  

• A tanítási órák és foglalkozásaid után rögtön indulj haza! 

 

Előírások látogatók számára: 

• Az iskola területére csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek léphetnek, 

számukra az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. 

• Védettségi igazolvány nélkül – intézményvezetői engedéllyel – olyan személyek is 

beléphetnek az iskola területére, akik olyan események elhárítására érkeznek, ami kívül 

esik az iskolai dolgozók hatáskörén. 

• A gyermekekért érkező szülők továbbra is az iskola kapuja előtt várakozhatnak! 

• Az iskola dolgozóival való konzultáció csak előre egyeztetett időpontban és módon 

valósítható meg, az esetleges iskolában történő személyes találkozó is csak a védettségi 

igazolás bemutatása után lehetséges. 

Köszönöm megértésüket! 
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