
Tisztelt Szülők! 

 

Az EMMI 2020. augusztus 18-án intézkedési tervet tett közzé a köznevelési intézményekben a 

2020/2021-es tanévben alkalmazandó járványügyi készenlétről. 

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

1.Intézményünk mindhárom feladatellátási helyén a tanév megkezdése előtt a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlása szerinti alapos, mindenre kiterjedő 

fertőtlenítő takarítást végzünk, és az egészségügyi szempontból biztonságos környezetet az 

előírásoknak megfelelően, az étkeztetésre kiterjedően is kialakítjuk. (Ennek érdekében kérjük, 

hogy a szülők biztosítsák az iskolánkba járó gyerekeiknek a naponta tiszta szájmaszkot, amit 

szükség esetén használni tudnak.) 

2. Oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Kérjük a kedves szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján járjanak el, és vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvosukkal.  A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

3. A koronavírus terjedésének mérséklése érdekében nem kívánatos a diákok és a felnőttek 

(szülők) csoportosulása a tanév folyamán sem az intézmény területén, sem az intézmény épülete 

előtt. Kérem ennek szíves figyelembe vételét. 

4. Az első félévben esedékes, nagyobb létszámú tanuló, pedagógus vagy szülő egyidejű 

jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, szalagavató, kulturális program, szülői értekezlet, 

nyílt napok, kirándulás) rendezvényekről - az előírások betartásával - az intézmény 

házirendjében megfogalmazott intézkedéseket teszünk. Kérjük, ezeket ismerjék meg, és tartsák 

be. Ezekről további tájékoztatást az osztályfőnököktől és az intézmény honlapján kapnak. 

5. A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó, tartós beteg tanuló 

hiányzása a szakorvosi diagnózis és szülői igazolás bemutatása, hatósági karanténban lévő 

tanuló hiányzása, az NNK igazolásának bemutatása esetén, igazolt hiányzásnak tekintendő. 

6. Ha egy tanulónknál a fertőzés tünetei észlelhetők, őt haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal 

értesítjük a szülőt/gondviselőt, valamint az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

7. Felhívom a tisztelt szülő figyelmét, hogy az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein és az iskolánk honlapjain tudják követni. 

Jelen tájékoztató anyaga részletesen a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_kozn

evelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf  webcímen érhető el. 

 

Debrecen, 2020. 08. 24.                                                                   Dr. Futóné Monori Edit 

                                                                                                        s. k. 

                                                                                                    intézményvezető 
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