Egészségügyi protokoll

1. Érkezés az iskolába
Az iskolába a tanulók 7,45-ig kell megérkezniük. A szülő csak az iskola kapujáig kísérheti a
gyermekét, az épületbe nem léphet be.
Gyülekező az udvaron, rossz idő esetén az osztálynak megfelelő szinten lévő folyosón.
Az épületbe lépés előtt minden tanuló felteszi a maszkját és kézfertőtlenítésen esik át a kapuban.
Bevonulás közben lehetőleg tartani kell a 1,5 méter távolságot.
2. Tanóra alatti szabályok
A tanterembe érkezéskor a szájmaszk használata már nem kötelező, de aki akarja, magán
hagyhatja. A tanulók tanteremben tartózkodjanak a testi kontaktustól, lehetőség szerint tartsák
a 1,5 m-es távolságot.
Ha a tanuló óra közben bármilyen okból elhagyja a termet, csak szájmaszkban mehet ki.
Visszatéréskor a kézfertőtlenítés kötelező!
3. A tanóra utáni teendők
A tanulók a tanórai kicsengetést követően szájmaszk kötelező használatával léphetnek a
közösségi terekbe: folyosó, mosdók, udvar, stb. Az udvaron a szájmaszk nem kötelező, de a
távolságtartás a lehetőségekhez képest kötelező.
A 3. – 4. szünetben az alsó tagozatnak van udvari szünet, a 1.-2. szünetben pedig a felső
tagozatnak.
4. A tanórára történő becsengetéskori teendők
Az udvarról, illetve a közösségi terekből történő tanterembe való visszaérkezéskor már az
udvaron felveszi a tanuló a szájmaszkot, így lép be az iskola épületébe. Az osztályterembe lépve
kötelező a kéz fertőtlenítése, ami az osztályteremben található, vagy a saját kézfertőtlenítővel
történjen meg!
5. Teendők rosszullét esetén
Aki a nap folyamán rosszul érzi magát, hőemelkedése van, szárazon köhög vagy hány,
hasmenése van, fáradékonynak érzi magát, azonnal szóljon annak a pedagógusnak, akivel adott
tanítási órán van.
6. Testnevelés órai higiénés szabályok
Testnevelés órára átöltözni csak a jelzőcsengő után lehetséges, addig az udvaron vagy a
folyosón tartózkodnak az osztályok. ( Az udvari szüneten tartózkodók vigyék magukkal a
testnevelés felszerelést is.)

Annak érdekében, hogy a testnevelés órákat a hűvösebb idő beálltával is az udvaron lehessen
tartani, kérjük, ennek megfelelő ruházatról is gondoskodjanak!
7. Az étkezések higiéniai szabályai
Az ebédlőbe lépéskor, a szájmaszk használata az étkezést kivéve kötelező! Az ebédlőbe lépés
előtt már a folyóson a kellő távolság tartása, illetve az ebédlőbe lépéskor a kéz fertőtlenítése
kötelező.
Mindenkit kérünk arra, hogy az étkezőbe csak a számára kijelölt időpontban érkezzen!
8. Egyéb higiéniai szabályok
A tanulóktól kérjük, hogy mind a közösségi, mind az egyéni higiéniára jelen esetben még
fokozottabban ügyeljenek, a mosdók higiéniájának megőrzésére, az osztálytermekben a
tisztaság, rend megtartására, a folyósok tisztántartására, a szemét megfelelő helyre történő
kidobása, a 1,5 m távolság lehetőség szerint megtartása, stb.

Köszönjük a megértést és az együttműködést!
Budapest, 2020. augusztus 31.

