JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSREND
SZÜLŐKNEK:
-

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
- Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy szeptember 1-jét megelőző két
hétben
 voltak-e külföldön,
 a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
- A tanév során a szülő köteles tájékoztatni az iskolát a gyermek esetleges külföldi utazásáról.
- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint,
panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A
koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, amit a betegség utáni első napon be kell mutatnia.
- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
- A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
Vagyis:
 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek,
hatóságok felé!
- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.
A szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítás befejeztével is ott kell
várakozniuk a járványügyi szabályokat betartva. (maszk, távolság tartás).
- Ügyintézés esetén az iskola területén a maszk használata kötelező, belépés után azonnal
kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete.
- Ebédpénzfizetés az eddigi szokásnak megfelelően, a kijelölt napokon készpénzes befizetéssel
történik a járványügyi előírások betartásával (maszk, távolság tartás).
Az eljárásrend visszavonásig érvényes.
Salgótarján, 2020. augusztus 31.
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