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TÁJÉKOZTATÁS INTÉZMÉNYÜNK JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN 

ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

TISZTELT SZÜLŐK , MUNKATÁRSAK! KEDEVES GYEREKEK!  

 

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére 

korábban kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, illetve módosítása:  

 

  Intézményünk  közösségi tereiben, valamint ahol nem tartható az 1,5 m-es 

távolság -  VÉDŐMASZK HASZNÁLATA ( már az intézménybe lépéskor ) 

MINDENKI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ ( tanulóinknak , intézményünk 

valamennyi dolgozójának  és az egyeztetett időpontra ügyintézésre érkezőknek 

egyaránt ) . 

 Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeiknek minden nap biztosítsanak tiszta 

arcmaszkot az iskolában! Ha mosható textil maszkot használnak, azt 

rendszeresen mossák és fertőtlenítsék! Az eldobható maszkból minden nap 

biztosítsanak újat!  

 AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉSKOR 2020. október 01-től 

testhőmérsékletet mérünk , amelyet jogszabály ír elő. Épületeinkbe 

meghatározott rend szerint lehet majd belépni , amelyről minden 

évfolyamot külön értesítünk osztályfőnökük segítségével –írásos 

formában.  

 Mindkét épületbe 2 helyen lehet majd belépni és  mindkét ponton 

kézfertőtlenítés , maszk ellenőrzés és testhőmérséklet mérés lesz.  

 A  tanuló,  dolgozó (vagy egyeztetett időpontra , ügyintézésre érkező  személy) 

csak abban az esetben léphet be az intézménybe ,  ha a testhőmérséklete nem 

haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.  

 A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a 

testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, 

és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt telefonon haladéktalanul 

tájékoztatni kell.  

 2020. október 1-től az alsó tagozatos gyermekek szülei , kísérői megvárhatják 

az általuk kísért tanuló testhőmérsékletének eredményét (az intézmény 

bejáratánál ) , és magas érték esetén haza kell vinniük a tanulót.  

 

 

mailto:nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com
http://www.nyirtelekiiskola.hu/


 

2 
 

SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

NYÍRTELEK 

4461 Nyírtelek, Petőfi u. 42. 

Tel/Fax: +36 30 475 4523; +36 30 475 4519 

nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com 

www.nyirtelekiiskola.hu 

OM azonosító: 200468 

  

 

TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A 

RÁNK BÍZOTTAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN :  

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

  Kérjük, a szülőket , hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a 

NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

  Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra 

az intézménybe. 

  Hatósági házikarantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozat bemutatását követően lehet újra az intézménybe 

jönni.  

 Az intézménybe belépni külső személynek csak indokolt esetben , ügyintézés 

céljából, előre egyeztetett időpontban lehetséges. 

 

Mindenkitől kérjük és elvárjuk mindannyiunk érdekében a körültekintő, felelős és 

együttműködő magatartást!  

 

 

Vigyázzunk magunkra –vigyázzunk egymásra!  
 

 

Nyírtelek, 2020. 09.25.  

 

                                                                                  Horváth-Bócsi Irén  

                                                                                    intézményvezető  
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