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Magyarország a koronavírus világjárvány ellen elsősorban oltással védekezik. Mivel már a 12. életév
betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra vagy egész iskolára vonatkozó
tanügyi intézkedés a középiskolában nem történik.
Egy esetlegesen többeket érintő megbetegedés és karantén elkerülése érdekében kérjük a következők
figyelembevételét:
ISKOLAIDŐBEN:
 Az iskola bejáratánál kézfertőtlenítő használata lehetséges!
 A diákoknak és alkalmazottaknak az iskola épületében, az udvaron és óra közben NEM kell maszkot
használni, de lehetséges.
 A folyosókon a tömegek kialakulásának megelőzésére az osztálytermek megközelítése a következők
szerint ajánlott:
2 - 8-as: az udvarról a hátsó ajtón (28-asnál) és lépcsőn keresztül
9 - 16-os: az aulából a főlépcsőn
17-18-as: az udvarról a testnevelés szertáron át a csigalépcsőn keresztül
27-28-as: az udvarról a hátsó ajtón keresztül
 Az osztályok testnevelés, informatika, rajz, ének és egyes csoportbontásos órák kivételével minden
tanórán a saját osztálytermükben tartózkodnak. Az osztálytermekbe az adott osztály diákjain kívül más
csoportok nem jönnek órára.
 A testnevelés öltözőket nem használjuk, az osztálytermekben öltözünk a testnevelés tanárok által
ismertetett rend szerint.
 Vegyes csoportok esetén (pl. fakultáció, 11-12. évf. matematika) a különböző osztályokba tartozó diákok
elkülönítetten üljenek a teremben!
 Az óraközi szüneteket jó időben minden esetben az udvaron töltjük, rossz idő esetén a csoportok a
teremben (nem a folyosón!) maradhatnak: Felelősségteljesen viselkedjünk: szellőztessünk, de ne
hajoljunk ki az ablakon, az ajtók a szünetben mindig maradjanak nyitva.
 A mosdókban csak az ajtókon feltüntetett számú személy tartózkodjon!
 Napközben ajánlott többszöri szappanos kézmosás.
ÉTKEZÉSKOR:
 Étkezés előtt mindenképpen szappanos kézmosás ajánlott!
 A büfében egyszerre maximum 4 személy tartózkodjon;
 Az ebédeltetés 2 szünetben lehetséges:
 az 5. óra utáni szünetben (12.20-12.35) a 7., 8., 9.ny és 9. évfolyamos
 a 6. óra utáni szünetben (13.20-13.35) pedig a 10., 11., 12. évfolyamos osztályok étkezhetnek.
BETEG TANULÓ ESETÉN:
 Covid-fertőzésben érintett tanuló felgyógyulásáig az intézményt nem látogathatja. Beteg gyerek kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
 Amennyiben a tanulónál az iskolában fertőzés tünetei észlelhetők, maradéktalanul el kell őt különíteni, az
iskolaorvost és a szülőt értesíteni!
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS:
 Iskolánkban fokozottan figyelünk a tisztaságra, ill. időszakosan fertőtlenítő takarítást végzünk.
KOMMUNIKÁCIÓ:
 Az iskolát csak tüneteket nem mutató gyerek és dolgozó látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyereknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn! A szülő köteles a gyermekére vonatkozó
karanténszabályokat betartani! Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 Az információk hiteles digitális forrása a Kréta-napló üzenetküldő rendszere, kérjük ennek folyamatos
nyomon követését!
Vigyázzunk egymásra!

