
A 2020/2021. tanév koronavírus elleni védekezés eljárásrendje a  

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
 

A koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése különösen fontos. Ezért az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján intézményünk kidolgozta 

eljárásrendjét, az új protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról. 

 Az intézmény tanulói jó idő esetén az iskola udvarán gyülekeznek 7:30-ig. 7:30 és 7:45 között 

kizárólag a főbejáraton keresztül jönnek be az épületbe. Mindenki igyekezzen eddig 

megérkezni. 

 Az első osztályos tanulókat egy szülő az első héten bekísérheti a termébe, a többiek önállóan 

mennek az osztályterembe, ahol a tanítók várják a gyerekeket.  

 A bejáratoknál testhőmérséklet mérése történik. Amennyiben lázas a gyermek, közösségbe 

nem engedjük, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt, hogy vigye orvoshoz. 

 Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.  

 Nagyon fontos, hogy az intézményben csak egészséges és tünetmentes dolgozó, tanuló 

tartózkodhat, ezért felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlenek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Az első nap az osztályfőnökök az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást tartanak a 

személyi higiéné alapvető szabályairól. Az első nap végén az elsős tanulókért egy szülő 

kézfertőtlenítés után szájmaszkban bejöhet az épületbe.  

 Az intézmény területére, iskolaudvarra nem jöhetnek be nem az intézménybe járó gyermekek 

és felnőttek. 

 A szülői értekezletek rendje: Az elsős szülői értekezlet az első napon a járványügyi előírások 

betartásával lesz megtartva, a tornateremben, egymástól kellő távolságot tartva, szájmaszk 

használatával. A többi osztály esetében az információk e-mail formában jutnak el a szülőkhöz 

az osztályfőnök által. 

 Mindenféle személyes találkozást igénylő esetben, előzetes megbeszélés és időpont 

egyeztetés után tudjuk fogadni a szülőket. 

 Az étkezésre kijelölt nagyszünet kivételével jó idő esetén a szabadban, rossz idő esetén a 

folyosókon tartózkodnak a gyerekek, a fertőtlenítés elvégzése érdekében. A folyosón 

szájmaszk használata javasolt. 

 A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, az öltözőkben egyszerre csak egy 

osztály tanulói öltözhetnek.  

 Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében minden osztály a saját termében marad a 

tanítási órákon, kivéve az informatika, testnevelés, technika és zene órákat. Csoportbontott 

órák esetében az egyik csoport az osztálytermében marad, a másik csoport a szaktanár által 

meghatározott teremben tanul.  

 

Megelőző intézkedések: 

 Az intézmény főbejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, az intézménybe 

érkezéskor minden belépő fertőtleníti a kezét. 

 A szociális helyiségekben biztosított a szappanos fertőtlenítő hatású kézmosási lehetőség. 

 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára: a tanítási időszakban, a szünetben a takarítók 

felület fertőtlenítést végeznek, melynek során a padokat, asztalokat, székeket, ajtó – és 

ablakkilincseket, villanykapcsolókat, informatikai eszközöket, korlátokat, mosdók 

csaptelepeit stb. vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik.  

 Az Alapfokú Művészeti Iskolában a hangszeres órákon speciális tisztítószert használunk. 


