
Tisztelt Szülők! 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet 431/2020. (IX. 18.) 

az iskolákra vonatkozóan újabb szabályokat vezetett be. Szintén változott a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ által kiadott Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban 

dokumentum 2020.09.21-én. Az iskola a már elkészített intézkedési tervét a fentiekben foglaltakkal 

kiegészítette,  

a szülői teendőkre vonatkozó protokollba újonnan bekerülő részeket félkövérrel emeltük ki. 

- csak akkor engedjék be a tanulót az iskolába, ha teljesen egészséges. Így védik iskolatársaikat, 

azok családját és a pedagógusokat; 

- a szülő értesítse az iskolát a tanuló távollétéről, annak okáról. Telefonon feltétlenül jelezze ezt 

az iskola titkárságának (+36 1 212 14 94/111) és e-mailben az osztályfőnöknek; 

- ha a tanuló 10 napon belül közvetlen, szoros kontaktusban volt valószínűsített, illetve 

megerősített koronavírusos személlyel, nem jöhet iskolába; 

- amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról; 

- a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagnál koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van;  

- a háziorvos vagy a járványügyi utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. Kérjük 

a szülőket, hogy gyermekeiket csak teljes gyógyulás után engedjék újra iskolába; 

- az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe; 

- hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni; 

- a meggyógyult diák az iskolába jövetelekor azonnal megkeresi osztályfőnökét és átadja neki 

orvosi igazolását; 

- az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni; 

- iskolába belépés során azt a kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy 

meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól 

elkülönítjük, és erről a szülőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk; 

- nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg 

az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket; 

- az intézmény területére az iskola dolgozóján, tanulóján kívül más személy nem léphet be, 

- ha a kiskorú tanulót az intézménybe kísérő egy fő nagykorú személy a maszkot a 

meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig 

beléphet. 

A járványhelyzetben alkalmazott valamennyi intézkedési tervünket megtekinthetik az iskola 

honlapján. 

Továbbra is köszönjük felelősségteljes együttműködésüket!  

Budapest, 2020. szeptember 25. 

Üdvözlettel:        


