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Igazgatói utasítás
tanulók számára a 2021/2022-es tanévben a Corona vírussal kapcsolatos
megelőző intézkedésekről, azok betartásáról
Kedves Gyerekek!
2021 szeptemberétől mindennapi iskolába járással teljesíti a tankötelezettséget. Mivel a
corona vírus nem tűnt el, ezért fokozott figyelemmel, a szabályok megismerésével és
betartásával tehetjük mindennapjainkat biztonságossá itt az iskolában!
A szabályok betartása mindenki számára kötelező!
- Csak akkor gyere be az iskolába, ha egészséges vagy! Amennyiben köhögsz, rosszul
érzed magad, vagy lázas vagy szólj a szüleidnek és kérjetek orvosi vizsgálatot.
- Mindig hozz magaddal papírzsebkendőt, elegendő innivalót. Csak a saját palackodból,
poharadból igyál! Ne kínáld meg vele a barátaidat!
- Használj zsebkendőt tüszkölésnél, köhögésnél, amelyet használat után dobj a
szemetesbe! Ezt tanórán is megteheted! Ne hagyd a használt zsebkendőt a padban!
- Szüleid kívánsága szerint az iskolában használhatsz maszkot, de ez nem kötelező.
- Iskolába történő belépéskor kézfertőtlenítés szükséges! Az iskola dolgozója által
adagolt fertőtlenítőt jó dörzsöld el a kezeden!
- A mosdóba ne csoportosan menjetek, csak az menjen akinek szükség van rá!
- Szünetekben minél többször moss kezet a mosdókban az ott elhelyezett útmutató
alapján! Minden esetben használj szappant és a papírtörlőt dobd be a szemetes
kosárba!
- Étkezések előtt mindig moss kezet!
- Most ne kínáljátok meg egymást enni és inni valóval! Csak a sajátotokat fogyasszátok
el!
- Találkozáskor semmi képpen ne öleljétek meg egymást, ne fogjatok kezet egymással,
inkább öklözzetek!
- Mindenképpen tartsátok be a 1,5 m-es védőtávolságokat a szünetekben is!
- A büfében történő vásárláskor nagyobb távolságot tartva kell sorba állni.
- Testnevelés órákon, edzéseken fokozottan be kell tartanotok az órát, foglalkozást tartó
pedagógus utasításait. Be kell tartanotok az öltözői szabályokat is.
- Azoknak a tanulóknak, akik étteremben ebédelnek, az étteremben be kell tartani a
szabályokat. Javaslom, oda is vidd a saját innivalódat, poharadat!
- Csak a taneszközeidet hozd magaddal az iskolába!
- Amennyiben órán, vagy szünetben érzed magad rosszul, szólj a pedagógusnak, majd
gyere a titkárságra, hogy tudjuk értesíteni a szüleidet!
- Fontos, hogy mindenki tudja a szülei esetleg a nagyszülei telefonszámát!
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