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Járványügyi protokoll 2020. szeptember 1-jétől
1) Az iskola teljes területén elvégeztük az alapos fertőtlenítést.
2) Iskolába érkezés alsósoknak: Az alsós tanulók az első ajtón érkeznek az iskolába. A bejáratnál
kézfertőtlenítés. A táskákat a tanulók beteszik a tantermekbe. Az 1. és 2. osztály az aula
kisfolyosó felöli bejáraton megy be a terembe, a 3. és 4. osztály az első ajtón megy be a
tantermébe. Várakozás az osztály kijelölt helyén.
Iskolába érkezés felsősöknek: Minden osztály az udvar számára kijelölt részén gyülekezik.
Az 5. osztály a fedett terasz alatt, a 6. a és 6. b a kultúrház felöli udvarrészen, 7. osztály, 8. a és
8. b osztály a fűszerkert környékén és a sportpályán. (Az udvar osztályok részére kijelölt részei
hetente forgószínpad rendje szerint cserélődnek.) Bevonulásnál a bejáratoknál kézfertőtlenítés.
A hatodik osztályok a kultúrház felöli ajtón vonulnak be az iskolába.
3) Napközbeni kézfertőtlenítések alsósoknak: A mosdók használata szünetekben osztályonként
történik a tanítónők irányításával. Kézmosás és fertőtlenítés tízórai, ebéd és uzsonna alkalmával.
Napközbeni kézfertőtlenítések felsősöknek: Tízórai, ebéd és tanulószoba előtt az a tanár
irányítja a kézmosást, aki az előző órán az osztállyal volt. Az 5. osztály az emeleti mosdóban,
6. a és 6. b tanteremben, 7. osztály a földszinti mosdóban, 8. a osztály az emeleti mosdóban, 8.
b osztály a tanteremben.
4) Szünetek rendje alsósoknak: Jó idő esetén az 1. és 2. osztályok a hátsó udvaron, a 3. és 4.
osztályok az első udvaron. Rosszidő esetén az osztályok a tanteremben.
Szünetek rendje felsősöknek: Tízórai szünet minden osztálynak a tanteremben. Jó idő esetén
a többi szünetben az udvar azon részén, amely a reggeli érkezésnél ki van jelölve az
osztályoknak. Rosszidő esetén az osztályok a tanteremben tartózkodnak.
A tantermeken kívül, az iskola közösségi tereiben (folyosó, aula stb.) szájmaszk használata
ajánlott.
5) Étkezés rendje: Az étkezőben kézfertőtlenítők vannak elhelyezve. Az étkezőbe a gyerekek
felügyelettel és osztályonként érkeznek.
6) Az osztálytermekben és a folyosókon gondoskodunk a folyamatos szellőztetésről.
7) A mosdókat, kilincseket, kapcsolókat naponta többször fertőtlenítjük.
8) A tantermekben pumpás kézfertőtlenítő van elhelyezve.
9) A testnevelésórákat, amíg az időjárás engedi, a szabadban tartjuk meg.
10) Ahol a megfelelő távolságtartás nem tartható, ott a felső évfolyamosok számára javasolt a maszk
használata.
11) Aki tünetekkel (láz, köhögés, ízérzékelés hiánya) rendelkezik, semmiképpen se jöjjön iskolába.
12) Az iskola területére a tanárokon, az iskola alkalmazottjain és az iskola diákjain kívül mások
csak igazgatói engedéllyel maszkban léphetnek be.
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