Intézményvezetői utasítás a járványügyi protokoll módosításáról
(érvényes 2022. március 7-től)

A 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelete, a 33/2022 (III.04) EMMI határozat visszavonta a
járványhelyzet idejére foganatosított intézkedéseket. Ezt figyelembe véve, a kormányzati
járványügyi intézkedésekkel összhangban, intézkedem a mi intézményükben érvényes
járványügyi protokoll módosításáról 2022. március 7-től az alábbiak szerint:
1. Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a továbbiakban a közösségi terekben sem
kötelező, viselése mind a tanulók, mind a nevelők esetében egyéni döntésen alapul;
2. Az iskola által szervezett külső programok, a tömegközlekedési eszközökön történő
utaztatásuk során a nevelők kérhetik a maszk használatát tanulóinktól egészségük
védelmében, de nem tehetik azt kötelezővé.
3. A szülőkkel egyeztetve kérjük, hogy a tanulók továbbra is hozzanak magukkal
maszkot az iskolába,
4. a szülők és az iskolával jogviszonyban nem álló látogatóknak az intézménybe történő
belépéskor:
- elmarad a testhőmérséklet kötelező mérése,
- a védettségi igazolvány bemutatásának kötelezettsége megszűnik,
- továbbra is szükséges a titkárságon bejelentkezni, az érkezés és távozás időpontját
rögzíteni, kezet fertőtleníteni,
- az intézménybe való belépésre és benntartózkodásra az SzMSz és a Házirendben
rögzített – korábbi - szabályok érvényesek.
- a tanulói mulasztások igazolása ismét a Házirendben foglalt eredeti szabályok
szerint történik.
5. Igazolt COVID fertőzés esetén az intézménynek továbbra is jelzési kötelezettsége van a
járványügyi hatóság felé, ezért kérjük, hogy az iskolavezetést haladéktalanul
tájékoztassák gyermekük pozitív PCR teszt eredményéről vagy a gyermekorvos által
validált pozitív gyorstesztről.
6. Az intézményt továbbra is csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
7. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról! A szülő továbbra is köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél
igazolt koronavírus fertőzés van!
8. Amennyiben az intézményben tartózkodó diáknál Covid-tüneteket tapasztalunk,
elkülönítjük a beteget és haladéktalanul értesítjük a szülőket.
9. Fokozottan kell ügyelni az osztálytermek, a vizesblokkok tisztaságára. Az étkezés
előtt és után kötelező a szappanos kézmosás.
10. E rendelkezések visszavonásig érvényesek.
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