
 
Eljárásrend a COVID-19 fertőzés terjedésének megelőzésre érdekében 

 

1. Csak egészséges gyermekek jöhetnek iskolába. 

Ha a gyermeken reggel, vagy már előző este jelentkeznek akár enyhe tünetek 

is, ne hozzák be az iskolába. Telefonon egyeztessenek Dr. Forgács Erika 

gyermek- és iskolaorvossal a további teendőkről.  

Fontos tudni, a doktornőnek nincs lehetősége visszamenőleg igazolást 

kiállítani! 

A doktornő rendelési ideje: H-P 7:30-tól 11:30-ig; H, Cs, P 14:00-15:00; 

Sze 13:00-15:00 

Elérhetősége: (62) 281-031 

2. Betegség után csak orvosi igazolás bemutatásával jöhet a gyermek ismét 

közösségbe. 

3. A felső tagozatos osztályok is a saját tantermükben tartózkodnak a nap 

folyamán. 

4. Az angol kommunikációs óra csoportbontásban zajlik, az egyik csoport marad 

a tantermében, a másik csoport a 18-as tanterembe vándorol. A fertőtlenítés 

könnyítése végett ezek az órák tömbösítettek. 

5. Az informatika órák is bontva történnek. Az informatika teremben a 

fertőtlenítésről a szakos kolléga gondoskodik. 

6. A tantermen belül, órán a gyerekek és a tanárok is maszk nélkül lehetnek, de 

ügyelni kell a távolságtartásra és a szellőztetésre. 

7. A folyosón és a mosdókban kötelező orrot és szájat eltakaró maszk viselése, 

amelyet a köpenyzsebben tartanak az órák ideje alatt. 

8. Az osztálytermekben az asztalok lehetőség szerint széttolva helyezkednek el, 

a gyerekeket gyakran fel kell szólítani a távolság betartására. 

9. A tanórákon állandó szellőztetés szükséges. 

10.  Szünetben a hetes feladata alaposan kiszellőztetni a tantermet és a folyosót 

(minden nyitható ablakot sarkig kinyitni). 

11.  A szünetek meghatározott beosztás szerint zajlanak, az a és b osztályok 

váltva töltik a szünetet az osztálytermükön belül és a szabadban a torlódás 

elkerülése végett. 

  



 
12.  Reggel, szünetekben és a tanítási nap végén a gyerekek a számukra kijelölt 

bejáratokon közlekedhetnek: 

FÉSZEK épület óvoda felőli ajtó 4. osztály 

5.a 
5.b 

Főbejárat - Kálvária sétány 6.a 
7.a 

7.b 

AULA bejárat – udvar felől 6. b 
8.a 

8.b 
 

13.  Reggeli belépéskor felnőtt irányítja a kézfertőtlenítést. 

14. A járványügyi helyzet fokozódása esetén belépéskor érintés nélküli 

testhőmérséklet mérést is fogunk végezni. 

15. Az osztályonként kijelölt polcnál történő cipőcsere után minden tanuló 

azonnal a saját tantermébe megy.  

16. A kabátokat a tanulók a széktámlájukon tárolják, táskájukat és testnevelés 

felszerelésüket is beviszik a tanterembe. A szekrényeket jelenleg nem 

használják. A már kiosztott kulcsok maradjanak a gyerekeknél, otthon lehet 

tárolni. 

17. Csak azok a gyerekek hozzanak telefont, akiknek elengedhetetlenül fontos 

(pl.: busszal közlekedők). A telefonokat az iskolába belépéskor azonnal 

kikapcsolják és a táskába teszik a gyerekek, csak kilépéskor vehetik újra elő. 

A táskában lévő telefonért az iskola nem vállal felelősséget. 

18. Cipőcsere megfelelő távolság betartásával zajlik, előre meghatározott 

beosztás szerint. 6. a osztály az aulában, többi osztály a tanterme előtt. 

19. A gyerekeknél legyen saját papírzsebkendő, amelyet használat után azonnal 

kidobnak. 

20. Minden évfolyam csak a számára előre kijelölt mosdót használhatja: 

a. FÉSZEK  földszint: 6.b és 8.a osztály  

  első emelet: 4. osztály és 8. b osztály 

  második emelet: 5. a és 5. b osztály 

b. Új épület: 6. a és 7. évfolyam 

c. A tanárok a FÉSZEK épületben a tanári wc-ket használják 



 
21. Egy mosdóban egyszerre max. 4 személy tartózkodhat! E szabály megszegése 

osztályfőnöki figyelmeztetést vonhat maga után. 

22. A tanulókat gyakran fel kell szólítani az alapos kézmosásra (főként étkezések 

előtt és után, mosdóhasználat előtt és után). 

23. A tantermek asztalait és kilincseit meghatározott szünetekben a takarítónő 

fertőtleníti. 

24. Ebédeltetéskor az ügyeletes tanár gumikesztyűben kiosztja a szalvétát és az 

evőeszközöket. 

25. Szülő ne jöjjön be az iskolába előzetes egyeztetés nélkül. 

26. Ha a gyermeken hirtelen jelentkezne láz, köhögés, akkor felügyelet mellett 

elkülönítő helyiségbe (FÉSZEK épület óvoda felőli bejáratánál) kerül. A szülőt 

az adott órát tartó pedagógus azonnal értesíti, aki köteles gyermekét egy 

órán belül hazavinni. 

27. Az eljárásrend a járványügyi helyzet változásával és a gyakorlati tapasztalok 

alapján rendszeresen felülvizsgálatra és szükség esetén módosításra kerül. 

 

 

Mórahalom, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

Pipicz Mihályné 
igazgató 

  



 
Tisztelt Szülők! 

A 431/2020. számú kormányrendelet értelmében október 1-jétől 

iskolánkban is bevezetjük a reggeli testhőmérséklet-mérést a munkavállalók 

és tanulók körében. 

A kormányrendelet meghatározza, hogy csak azok a foglalkoztatottak, illetve 

azok a tanulók tartózkodhatnak az intézményben, akiknek érkezéskor mért 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket (37,8 °C). 

A mérést az a felnőtt fogja elvégezni, aki beléptetéskor a kézfertőtlenítést is 

irányítja. Tehát reggelenként a már megszokott bejárathoz érkezzenek a 

gyerekek! 

A Kormány által biztosított és az országos tisztifőorvos által jóváhagyott 

hőmérők a homlokon való hőmérsékletmérésre alkalmasak. 

Ha valakinél 37,8 °C vagy annál magasabb testhőmérsékletet mérünk, 

elkülönítjük a többi érkezőtől, majd kb. 5 perc múlva megismételjük a 

mérést. Amennyiben a testhőmérséklet az ismételt méréskor is eléri vagy 

meghaladja a 37,8 °C-ot, akkor értesítjük a szülőt vagy a törvényes 

képviselőt, aki köteles gyermekét hazavinni. 

 

 

Mórhalom, 2020. szeptember 30.  

 

Pipicz Mihályné 
igazgató 

 
 


