AZ ISKOLA LÁTOGATÁSA A VÍRUSHELYZET IDEJÉN

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az iskolába való belépéskor minden felnőtt, és minden gyermek számára kötelező a maszk
viselése!
Beléptetés új rendje
2020. októbet 1-től kizárólag láztalan tanulót, pedagógust és technikai dolgozót lehet
beengedni az intézménybe, ezért belépéskor mindenkinek meg kell mérni a
testhőmérsékletét. A csoportosulás/torlódás elkerülése érdekében az alábbiak szerint
módosul a beléptetés rendje:
Az alsó tagozatos tanulók a Vörösvári úti főbejáraton léphetnek be az épületbe, az ő
hőmérőzésük a porta előtti üvegajtónál történik.
Felső tagozatos tanulóink 7:30 – 7:55 között a Vörösvári úti ún. hátsó nagykapun keresztül
érkezzenek az iskolába, testhőmérséklet mérésük a földszinti folyosóra nyíló lengőajtónál
történik.
A belépés során azt a tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 37,8 fokot
(országos tisztifőorvos által meghatározott mérték), a többi tanulótól elkülönítjük, és erről a
szülőt haladéktalanul értesítjük. Mindenképpen segítség számunkra, ha a szülő a kapu előtt
megvárja amig megtörténik a hőmérőzés, és így láz esetén azonnal el tudja vinni gyermekét.
A szülők, kisérők továbbra is a bejárati kapuig kísérhetik gyermeküket, de az épületbe már csak
a tanulók léphetnek be.
Távozás a tanítási idő végén
A tanítás illetve ebéd után közvetlenül távozó gyerekek a porta felől hagyhatják el az iskolát.
A rájuk várakozó kísérők rossz idő estén a lépcsős előtérben tartózkodhatnak, kizárólag
maszkban és maximum 5 fős létszámban, a megfelelő távolságtartással!
15:45 – 16:30-ig a tanulási idő és az uzsonna végeztével – amikor az időjárás csak engedi – a
Körte utcai kiskapunál lehet kikérni a kísérővel távozó gyerekeket.
Rossz idő esetén a szülők a Vörösvári úti bejárat felől érkezve a portás segítségével kérhetik
ki gyermeküket a csoportból, de a tanuló nevének bemondása után a szülőknek el kell
hagyniuk a földszinti folyosót!
A portát lezáró üvegajtó és a bejárati nagykapu között – a tömörülés elkerülése érdekében –
ötnél több személy egyszerre nem várakozhat, a maszk használata számukra is kötelező!
Tisztelt Szülők!
Az iskola tanulói és minden dolgozója érdekében kérem megértésüket és segítő
együttműködésüket!
Fetterné Szőnyi Éva
intézményvezető

