Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola

Tisztelt Szülők!
Az új tanév kezdetén a járványügyi készenlét továbbra is fennáll. A fertőzések megelőzése
érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján a
következőkre hívom fel a figyelmet:
Az iskolában csak egészséges, tünetmentes diákok és dolgozók tartózkodhatnak.
A fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesítenie a
gyermekorvost vagy háziorvost.
A szülők kötelesek értesíteni az iskolát, háziorvost, házi gyermekorvost, ha gyermeküknél,
vagy a vele együtt élő családtagjánál a koronavírus-fertőzés gyanúja felmerül. A további
teendőket a háziorvos határozza meg.
A tanárok és az iskola dolgozói kötelesek értesíteni az iskolát és a háziorvost, ha náluk, vagy a
velük együtt élő családtagjuknál koronavírus-fertőzés gyanúja felmerül. A további teendőket a
háziorvos határozza meg.
A készenlét idején a betegség miatt otthon maradó gyermek csak olyan orvosi igazolás
bemutatása után léphet be az iskolába, amely igazolja, hogy közösségbe mehet.
Az iskola épületébe lépés előtt a kézfertőtlenítést el kell végezni a kihelyezett
kézfertőtlenítőkkel. Az iskola épületébe kézfertőtlenítés után orrot, arcot eltakaró maszkban
lehet belépni, melynek viselete az iskola folyosóin, a közösségi terekben és a könyvtárban
kötelező. A közösségi terekben figyelni kell az előírt védőtávolság megtartására és kerülni kell
a csoportosulást.
Az iskolába lépés és távozás rendje:
 7:00 - 7:20 óra között a diákok a főbejáraton át léphetnek az iskolába, és az ügyeleti
teremben felügyelet mellet várakoznak.
 7:20 -7:40 óra között a 2.A-B, 3.A-B-C, 4.A-B, 6.A-B és 8.C osztályok diákjai a
főbejáraton át léphetnek az iskolába. Osztálytermeikbe a főlépcsőházat használva
mennek.
 7:20 -7:40 óra között az 1.A-B, 5.A-B, 7.A-C, és a 8.A-B osztályok diákjai a Csaba
utcai bejáraton át (parkolóba vezető kapu) léphetnek az iskolába. Osztálytermeikbe
a hátsó lépcsőházat használva mennek.
A bejáratoknál tanárok segítik a közlekedést és ellenőrzik a kézfertőtlenítést és a maszk
viselését.
A tanítás végén az első évfolyamosok kivételével 15:00 óráig minden osztály az iskolába
érkezéskor használt lépcsőházon és bejáraton távozik az iskola épületéből. 15:00 óra után az
iskola épülete csak a főbejáraton keresztül hagyható el.
Az iskola épületében, az osztályok keveredésének csökkentése érdekében, a szünetekben
minden diák köteles osztálytermének szintjén tartózkodni és egymástól a lehető legnagyobb
távolságot megtartani. A csoportbontások miatti teremváltásra becsöngetés után a szaktanár
vezetésével kerül sor. A tornaterembe érkezés rendjéről, az átöltözés helyszíneiről az
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osztályfőnökök tájékoztatják diákjaikat. A testnevelés órák egy része az időjáráshoz igazodva
az udvaron lesz megtartva.
Figyelmet fordítunk az épület és a termek rendszeres, és intenzív szellőztetésére.
Szeptember 1-től, az iskolába lépéshez szükséges előírásokat betartva, csak az első évfolyamos
diákok szülei kísérhetik gyermekeiket az osztálytermekig. A felsőbb évfolyamos diákok szülei
gyermekeiket a kapuig kísérhetik.
A reggeli imák formája és helyszíne megváltozik, osztályszinten lesznek megszervezve.
Ezeken a szülők, és hozzátartozók nem vehetnek részt. A szerdai liturgia órák elmaradnak.
Főszabály szerint az alsó tagozatos tanulók továbbra is csak szülői kísérettel hagyhatják el az
iskola épületét. A tanítás utáni, valamint a napközis foglalkozás utáni szülő-gyermek találkozás
rendjéről az osztálytanítók adnak tájékoztatást.
Az iskola épületének fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént. A napi szintű fertőtlenítő takarítást
minden tanítási nap végén elvégezzük.
A több csoport által használt termekben minden csoport után megtörténik a padok, és használt
eszközök fertőtlenítése.
Az iskolai helyiségek kilincseinek, a közösségi terek asztalainak, székeinek fertőtlenítésére
minden becsöngetés után sor kerül. A mosdókban és az ebédlőnél papír kéztörlőket helyeztünk
el, a szappanadagolókat fertőtlenítőszerrel töltöttük fel. Az egyéni kézfertőtlenítés lehetőségét
az osztálytermekben, és az ebédlőben elhelyezett adagolók biztosítják.
Az iskolai étkezés rendje megváltozik. Erről a diákok osztályfőnökeiktől kapnak tájékoztatást.
Az alsó tagozatos diákok saját kéztörlőt használnak. Az ebédlőbe csak kézfertőtlenítés után
lehet belépni.
Az óvintézkedésekről a diákokat osztályfőnökeik az első napon tájékoztatják.
Közös felelősségünk, hogy az óvintézkedések betartásával óvjuk magunkat és vigyázzunk
egymásra!

Budapest, 2020. augusztus 30.
Dóra Zoltán
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