
Járványügyi óvintézkedések 
 

 

Kedves Szülők! 

Köszönöm az eddigi együttműködésüket. A további járványügyi óvintézkedések betartásában 

is számítunk Önökre! 

 

A Kormány 431/2020. (IX.18) Korm. rendeletében újabb óvintézkedésről döntött. 

 

2020.október 1-jétől az intézmény területére: 

 tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók 

 az ott dolgozók (pedagógusok, technikai dolgozók) 

 karbantartás miatt érkező személyeken 

kívül más személy nem léphet be. 

 

A hivatalos ügyintézés a KRÉTA felületén vagy elektronikus úton történik. 

 

Az iskola épületében érkezéskor kötelező testhőmérséklet mérésen kell mindenkinek részt 

vennie. A testhőmérséklet nem haladhatja meg a tiszti főorvos által meghatározott 37,8 C fokot. 

 

Kiskorú tanuló esetében, akinek meghaladja a testhőmérséklete a meghatározott mértéket, azt 

azonnal elkülönítjük és haladéktalanul értesítjük a szülőket, akik kötelesek haza vinni 

gyermeküket.  

 

A testhőmérséklet mérés mindkét épületünkben a bejáratoknál (2-2 ajtó) hőkapun keresztül 

történik.  Amíg a kiépítése zajlik addig, digitális hőmérővel. A zavartalan bejutás érdekében 

kérem, mindenki pontosan érkezzen az iskola bejárataihoz, hogy elkerüljük a tömeges sorban 

állást. A szülők a bejáratig kísérhetik gyermeküket, az épületbe nem jöhetnek be. 

 

Délutáni távozás a Mézesvölgyi épületnél a parkoló felöli, oldalajtón történik.  

Az uszoda zavartalan működése érdekében, du. 14 órától az aula bejáratát tanulóink nem 

használhatják.  
Délután a Fő úti épületben a fotocellás ajtó 15 óra után zárva lesz, közlekedni a másik bejárati 

ajtón a porta szolgálaton keresztül lehet. 

Az uszoda és tornaterem továbbra is a bérlők és a vendégek számára zavartalanul 

működik. 

 

Mindenki számára kötelező belépéskor a kézfertőtlenítés és a maszk használata. 

 

Továbbra is a közösségi területeken (aula, folyosó, mosdó, udvar..) mindkét épületben, ahol 

a nagy létszám miatt nem tudjuk a távolságtartást biztosítani mindenki maszkot köteles 

viselni. Ez az intézkedés az iskola házirendjébe is bekerül a járványügyi helyzetre való 

tekintettel. 

Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekük részére a megfelelő maszkról, 

váltómaszkról. 

 

A tanulók betegség és előre nem jelzett távollét után, kizárólag orvosi igazolással jöhetnek 

újra iskolába. 

 

A tanév elején elfogadott járványügyi intézkedési terv továbbra is érvényben van. 

 

Kérem továbbra is támogassák együttműködő munkánkat! 

 

 

Veresegyház, 2020.09.28.                                                  Szalainé Gulyás Ágnes 

                                                                                                 intézményvezető 


