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Egészségügyi protokoll Esztár Petőfi u 4/b Felső tagozat 

2020. szeptember 1-től a koronavírusra járványra való tekintettel az iskolánkba a következő 

egészségügyi protokoll lép életbe: 

 Gyülekezés az iskola udvarán, 1,5m-es távolságtartást betartva. Csengetés (7.45) után a diákok 

szakaszosan vonulnak termeikbe.  

 A bejáratoknál fertőtlenítő folyadék lesz elhelyezve, amelyet a diákok iskolaépületbe történő 

ki és belépéskor kötelesek használni. 

 Az iskolában a maszk használata a közösségi tereken, mosdókban, folyosókon kötelező  

tanórákon lehetőség, de nem kötelező.  

 Az érvényes járványügyi rendelkezésnek megfelelően az iskolabuszon viszont a maszk 

használata kötelező! A 431/2020. (IX.18. ) Korm. rendelet 2§ értelmében az az utazó  személy 

aki a tömegközlekedési eszközön felszólításra sem viseli a maszkot a tömegközlekedési eszköz 

vezetője köteles az utazásból kizárni.  

 2020. október 01-től a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 4. § értelmében az intézménybe 

történő érkezéskor mindenki köteles testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni magát.  

 Ez a belépéskor történik tanulók és dolgozók, javítási munkát végző személyek,  illetve a bejáró 

tanulók esetében a  buszra fölszálláskor. A mért hőmérséklet nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket 37,8 C csak akkor jöhet iskolába. Ezt meghaladó 

esetén a tanulót elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy gondviselőt. 

 A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be! 

 A diákok az iskolába érkezést követően és rossz időjárási körülmények esetén csak a saját 

osztálytermükben tartózkodhatnak! 

 Iskolai szünetekben a hetesek a tanteremben maradnak és ellátják a hetesi feladatokat, 

amelyek a következők: szellőztetés, diákok udvarra küldése, tantermi felügyelet.  

 A szünetekben az iskolaudvaron csoportosulás nem történhet! 

 Csengetéskor az osztályok szakaszosan vonulnak az udvarra. 

 Az iskolaépületen belül a 1,5m-es távolságtartás kötelező! 

 A testnevelés órák megtartására a szabadban kerül sor. Ha már az időjárás nem engedi, akkor 

a tornateremben lesz megtartva. Testnevelés órán az egészségügyi előírásokat és páros 

gyakorlatokat mellőzve kerüljön megtartásra. 

 Az étkezések a higiéniás követelmények betartásának megfelelőn történnek: a tízórai és 

uzsonna a tantermekben, az ebédeltetés szakaszosan történik majd. 

 Papírzsebkendő és szalvéta minden gyermek táskájában legyen! 

 Az iskolában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben az iskola betegségre utaló 

jelet tapasztal a gyermeknél (láz, köhögés, orrfolyás) azonnali elkülönítésére kerül sor, 

valamint az iskola értesíti a szülőt, a háziorvost a gyermek rosszullétéről. Kérjük a szülőket, 

hogy az első tanítási napon az osztályfőnököknek érvényes telefonszámot szíveskedjenek 

megadni! 
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Alsó tagozatosok: 

 A szülők az iskolaépületbe nem léphetnek be. 

 Gyülekezés 7:15-től az osztálytermekben, jó idő esetén az udvaron. 

 A 1,5m-es távolságot, ahol lehet, be kell tartani (a tanórákra ez nem érvényes)! 

 A bejáratoknál fertőtlenítő folyadék van elhelyezve, amelyet a tanulók ki-és belépéskor 

kötelesek használni. 

 Az iskolában a maszk használata a közösségi tereken, mosdókban, folyosókon kötelező  

tanórákon lehetőség, de nem kötelező.  

 Az érvényes járványügyi rendelkezésnek megfelelően az iskolabuszon viszont a maszk 

használata kötelező! a 431/2020. (IX.18. ) Korm. rendelet 2§ értelmében az az utazó  személy 

aki a tömegközlekedési eszközön felszólításra sem viseli a maszkot a tömegközlekedési eszköz 

vezetője köteles az utazásból kizárni.  

 2020. október 01-től a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 4 § értelmében az intézménybe 

történő érkezéskor mindenki köteles testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni magát.  

 Ez a belépéskor történik tanulók ,  dolgozók, javítási munkát végző személyek,  illetve a bejáró 

tanulók esetében a  buszra fölszálláskor. A mért hőmérséklet nem haladja meg az országos 

tisztifőorvos által meghatározott mértéket 37,8 C csak akkor jöhet iskolába. Ezt meghaladó 

esetén a tanulót elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy gondviselőt. 

  A diákok az iskolába érkezést követően és rossz időjárási körülmények esetén csak a saját 

osztálytermükben tartózkodhatnak, 

   Az óraközi szünetekben a tanulók nem csoportosulhatnak. 

  A  testnevelés órák a szabadban lesznek megtartva, míg az időjárás engedi. 

 A tízórai és az uzsonna a tantermekben, az ebédeltetés szakaszosan történik. 

  Papírzsebkendő és szalvéta minden gyermek táskájában legyen. 

  Az iskolában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben az iskola betegségre utaló 

jelet tapasztal a tanulónál (láz, köhögés, orrfolyás), azonnal elkülönítésére kerül sor. Valamint 

az iskola értesíti a szülőt, a háziorvost a gyermek rosszullétéről. 

 A hagyományos szülői értekezletek csak az első osztályban lesz megtartva, betartva a 

hatályos protokollt, a többi osztályban online szülői értekezlet, fogadóóra tartására a későbbi 

időpontban kerül sor. 

 Kérjük, hogy a tanulással szorosan nem összefüggő tárgyak (játék, telefon stb.) felhozatalát a 

járványra való tekintettel mellőzzék. 

 Ha a családban megjelenik a vírus vagy annak gyanúja, a szülőnek azonnali tájékoztatási 

kötelezettsége van az iskola felé. 
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A csengetési rend az alsó tagozatban a következők szerint alakul: 

 1.       és 3. osztály: 

 1. óra:         7:55- 8:40                                       1. szünet: 8:40-8:50 

 2. óra:         8:50-9:35                                        2. szünet: 9:35-9:55 

 3. óra:         9:55-10:40                                      3. szünet: 10:40-10:50 

 4. óra:         10:50-11:35                                   4. szünet: 11:35-11:45 

 5. óra:         11:45-12:30                                   5. szünet: 12:30-12:40   

 6. óra:         12:40-13:25                                   Szünet: 14:00-ig 

 Napközis foglalkozás: 16:00-ig                        

   

 2.       és 4. osztály: 

 1. óra:         7:55- 8:40                                       1. szünet: 8:40-8:50 

 2. óra:         8:50-9:35                                        2. szünet: 9:35-9:55 

 3. óra:         9:55-10:40                                      3. szünet: 10:40-10:50 

 4. óra:         10:50-11:35                                   4. szünet: 11:35-11:45 

 5. óra:         11:45-12:30                                   5. szünet: 12:30-12:40   

 6. óra:         12:50-13:35                                   Szünet: 14:00-ig 

 Napközis foglalkozás: 16:00-ig 

 

Tagintézmények protokollja: 

  

Az iskolába való belépés szabályai 

 

Jelen körülmények szerint a felnőttek (Szülők) nem léphetnek be az iskola épületébe a járványhelyzet 

miatt. A tanulókat a kapu előtt lehet megvárni, lehetőleg kerülve a csoportosulást.  

2020. október 01-től a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 4 § értelmében az intézménybe történő 

érkezéskor mindenki köteles testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni magát. Ez a belépéskor történik 

tanulók és dolgozók, javítási munkát végző személyek,  illetve a bejáró tanulók esetében a  buszra 

fölszálláskor. A mért hőmérséklet nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket 37,8 C csak akkor jöhet iskolába. Ezt meghaladó esetén a tanulót elkülönítjük és értesítjük 

a szülőt vagy gondviselőt. 

 A tanulók csak a kéz fertőtlenítése után léphetnek az épületbe. A kézfertőtlenítőt az iskola 

biztosítja. Több fertőtlenítő pontot is felállítottunk az intézményben, melyet a tanulók nap 

közben használhatnak.  

 A biztonságos távolság betartása érdekében megnyitottunk egy második bejáratot is.  
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 Az iskolában a maszk használata a közösségi tereken, mosdókban, folyosókon kötelező  

tanórákon lehetőség, de nem kötelező.  

 Az óraközi szünetekben a tanulók nem csoportosulhatnak. 

 Ha a családban megjelenik a vírus vagy annak gyanúja, a szülőnek azonnali tájékoztatási 

kötelezettsége van az iskola felé. 

 

 Hivatalos ügyek intézése miatt kérem Önöket, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot az 

Osztályfőnökkel, illetve a Titkársággal.  

Elérhetőség: Esztár, Gáborján: 06-54-414-067 

                        Hencida: 06-54-417-024 

                        Szentpéterszeg: 06-54-416-920 

 

 2020. október 01-től a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 4 § értelmében az intézménybe 

történő érkezéskor mindenki köteles testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni magát.  

 

Étkezési rend 

 

Az ebédlőben történő zsúfoltság elkerülése miatt a tanteremben fogyasztják el a tízórait 

és az uzsonnát.  Az ebédlőt használják, mégpedig oly módon, hogy egy asztalhoz (átlósan) 

csak két tanuló ülhet. Az ebédlőben is rendelkezésre áll a szappan és a kézfertőtlenítő 

szer.  

 

I. A tanulók egészségi állapotára vonatkozó elvárások 

 

Kérem a szülőket, hogy csak egészséges, tünetmentes gyermeket engedjenek iskolába. 

Ha a tanulónál felmerül a vírus gyanúja, arról azonnal tájékoztatni kell a kezelőorvost, majd 

az intézményt.  

Haladéktalanul forduljanak orvoshoz, ha az alábbi tüneteket észlelik:  

 

- köhögés 

- nehézlégzés, légszomj 

- láz 

- hidegrázás 

- izomfájdalom 

- torokfájás 

 - ízérzés zavara 

- szaglás zavara 

- émelygés 

- hányás 

- hasmenés 
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A gyerekek csak orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába.  

Annak érdekében, hogy az egészségügyi előírásokat be tudjuk tartani, kérem minden tanuló hozzon 

papírzsebkendőt az iskolába. (2 csomag) 

A testnevelés órákat, míg az időjárás engedi, a szabadban kell megtartani. Ezért a torna felszereléshez 

egy melegítőfelsőt is készítsenek a gyerekeknek.  

Ha valamely tanulónak tartós betegsége van, az arról szóló orvosi diagnózist legyen szíves az 

intézményben bemutatni.  

Kérem, hogy a gyakori és alapos kézmosásra figyelmeztessék a gyerekeket! 

 

Bejáró tanulók 

A bejáró tanulóknak a szülők szíveskedjenek maszkot biztosítani az iskola buszon utazók 

részére  kötelező. 

 

 

2020. 10.01.  

Törökné Csörsz Csilla 

intézményvezető 

 


