
 

 

 

 

 

 

Eljárásrend kiegészítés Covid-19 idejére  

2020. október 01-től 

 

 

A koronavírus-járvány miatt 2020. október 1-től kötelező a testhőmérséklet mérés az 

iskolákban mind a tanulók, mind az iskola dolgozói számára.  

A méréssel nem jár együtt az adatok rögzítése. Célja, hogy megakadályozza a belépést azon 

személyek számára, akikkel szemben felmerülhet a fertőzöttség gyanúja.  

Ha valaki testhőmérséklete meghaladja a 37.8 fokot, 5 perc elteltével kontrollmérésen vesz 

részt, és ha akkor is megerősítést nyer a magas testhőmérséklet, a tanulót elkülönítjük. A 

szülőt értesítjük, akinek kötelessége gyermekét hazavinnie. 

 

Reggeli ügyelet:  

 6:00-7:20 között van;  

 belépés a főbejáraton keresztül történik, ahol a portás végzi el a 

testhőmérséklet mérését és megfelelő érték esetén engedi be a tanulót. Szülő 

nem léphet az iskola épületébe. 

 7:20 után a reggeli ügyeletet már nem lehet igénybe venni.   

 

Kérjük, hogy a reggeli ügyeletbe csak nagyon indokolt esetben, a szülő munkavégzése okán 

jöjjenek be tanítványaink!  

 

Iskola nyitása és belépés: 

 az iskola 7:30 órakor nyitja kapuit és engedi be a tanulókat. Nem lesz 

gyülekező 7:45 percig. 

 jó idő esetén az udvari bejáratokon keresztül lehet bejönni az épületbe külön a 

felső és külön az alsó tagozat részére rendszeresített bejáratokon. 

 két-két ügyeletes pedagógus végzi a testhőmérséklet mérését és megfelelő 

érték esetén engedi be a tanulót. Szülő nem léphet az iskola épületébe. 
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 az udvari kapuk 7:55 perckor záródnak. Ezt követően a főbejáraton történhet a 

bejövetel, ahol a főügyeletes végzi a testhőmérséklet mérését.  

Kérjük, kerüljék ezt a lehetőséget, mert már késésnek minősül. 

 eső esetén a főbejárat mindkét szárnyán keresztül történik a tanulók 

beengedése 7:30 perctől. Két-két ügyeletes pedagógus végzi itt is a 

testhőmérséklet mérését és megfelelő érték esetén engedi be a tanulót. Szülő 

nem léphet az iskola épületébe. 

 

Kérjük a szülőket, segítsék munkánkat a megfelelő távolság biztosításával és vegyék 

figyelembe, hogy bár kollégáink mindent megtesznek a gördülékeny és gyors lebonyolításért, 

de így is előfordulhatnak torlódások. Türelemmel és megértéssel kezeljük a járványhelyzetet! 

Köszönjük! 

 

 

 


