Kedves Kollégák!
A tegnap kihirdetett vészhelyzetet életbe léptető kormányrendelettel valamint az EMMI és a Tankerületi
Központ ajánlásaival összhangban az alábbiakról intézkedem, illetve az alábbiak szigorú betartását
javaslom:
1. Minden szervezett iskolai rendezvényt felfüggesztek (osztálykirándulások, táborozások, leendő
elsőseinknek szervezett tömeges programok, fogadóóra, a nevelőtestület egészét érintő
értekezlet, Határtalanul programok, erdei iskolák, stb.)
2. Minden, iskolánkban külső szervezet által meghirdetett, 100 főnél nagyobb érdeklődésre számot
tartó programot a megfelelő szerveknél lemondok (táncházak, sportrendezvények, kupák, stb.)
3. Kötelezővé teszem (amennyiben nem esik az eső) az épületen kívüli, szabad levegőn történő
reggeli gyülekezést.
4. Felfüggesztem a reggeli sorakozási kötelezettséget, az alsós gyerekek 7.45-kor egyenként,
önállóan, az ügyeletes tanárok felügyelete mellett, egymástól lehetőleg távolabb lépjenek be az
iskolába, a felsős gyerekek ugyanígy 7.50-től
5. A szülők kizárólag az udvarig kísérhetik gyermeküket – az épületbe nem jöhetnek be (még
büféhasználat céljából sem)
6. Az iskolai ebédlőben egyszerre 3 osztálynál több nem tartózkodhat
Takarításra vonatkozó rendelkezések, a napi takarítási renden felül szükséges feladatok:
1. Naponta többször el kell végezni a kilincsek, ajtófélfák, villanykapcsolók valamint a számítógép
klaviatúrák fertőtlenítő permetezését/lemosását
2. A padlók felmosásakor erős fertőtlenítő hatású adalékot is adni kell a felmosó vízhez
3. Az átlagosnál többször kell cserélni a felmosóvizet
4. A szaniterek fertőtlenítő lemosását naponta többször el kell végezni
5. A tanulópadok fertőtlenítő folyadékkal történő lemosását legalább naponta egyszer el kell végezni
Kérések:
1. Kérem, hogy figyeljetek arra, hogy a gyerekek lehetőség szerint egymástól nagyobb távolságra
legyenek: (pl. ebédre történő várakozásnál, tornasorban, folyosón történő vonuláskor).
2. Kerüljétek az érintéses kontaktokat, és erre hívjátok fel a gyerekek figyelmét is. (Nincs ölelés,
pacsi, kézfogás, buksi simogatás, a gyermekhez közel hajolás, puszi, stb.)
3. Mosdóba ne csoportosan, hanem egyenként engedjétek a gyerekeket, a mosdó helyiségeket
folyamatosan ellenőrizzétek
4. Testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsátok – ugorjátok át a torna tananyagot, olyan
mozgásformákat alkalmazzatok, melyek nem igényelnek eszközöket. Ne kússzanak-másszanak a
tornaterem padlóján vagy egyéb szőnyegeken a gyerekek, ne másszanak bordásfalra, stb. Az
eszközök használata előtt és után gondoskodjatok azok megfelelő fertőtlenítéséről
5. Krétát, táblafilcet ne adjatok kézről-kézre
6. A tantermekben is ösztönözzétek a gyermekeket a gyakori kézmosásra.
7. A tisztasági csomagokat küldjétek haza – textil törölközőket, textil szalvétákat ne használjanak a
gyerekek
8. Láthatóan beteg gyermeket azonnal küldjetek haza
9. Lehetőség szerint minél többet tartózkodjatok osztályaitokkal a szabadban
10. Az öltözőszekrényekből mindent küldjetek haza, felesleges dolgok (dobozok, cipők, tornazsákok,
szemét, játékok, stb.) ne legyenek bennük.
11. A közös játékok, közösen használt eszközök fertőtlenítéséről a használat előtt és után is
gondoskodjatok.
12. Javaslom, hogy az iskolai számítógépek, klaviatúrák, távirányítók használata (főleg, amit többen
is használtok egy nap) előtt húzzatok védőkesztyűt.

13. Gondoljátok meg utazásaitokat, határon túli területre ne utazzatok
14. Tájékozódjatok tanítványaitok és családjuk utazásairól
15. A tanórák alatt többször alaposan szellőztessétek át a tantermeket, szünetekben kötelezően
hagyjátok nyitva az ablakokat!
16. Hívjátok fel a diákok figyelmét, hogy a korlátokon ne húzzák végig a kezüket, a korlát használata
nélkül igyekezzenek közlekedni
17. Minden korosztállyal a saját szintjén beszélgessetek el a higiénés szabályok betartásának
fontosságáról, és a most kialakult/kialakulóban lévő helyzetről – ebben a saját felelősségükről.
Munkavállalókra vonatkozó kérések:
1. Ne utazzunk külföldre, itthoni utazásainkat is fontoljuk meg!
2. Tartsuk be a higiénés szabályokat, gyakran és alaposan mossunk kezet, kerüljük a tömeget,
tartsunk egymástól megfelelő távolságot! Kézszárítót vagy papírtörölközőt használjunk, legyen
nálunk kézfertőtlenítő, használjuk
3. Kerüljük mi is a megszokott üdvözlési, érintkezési formákat (kézfogás, puszi, baráti ölelés)
4. Lázzal járó betegség esetén haladéktalanul értesítsétek a házi orvos
5. Erősítsük immunrendszerünket természetes vitaminok fogyasztásával, friss levegőn történő
mozgással
6. Szükség esetén használjunk arcmaszkot és kesztyűt – akár példát mutatva ezzel a gyerekeknek
is.
7. Naprakész információkat hivatalos forrásokból szerezzünk: www.koronavirus.gov.hu;
www.nnk.gov.hu; www.who.int.
Konyhai – ebédlő használatra javasolt intézkedések
1. Ebédlő asztalok és ebédlői székek karfáinak fertőtlenítős lemosása naponta legalább 2 alkalommal
2. Evőeszköz tároló bevonása – evőeszközök egyéni kiadásának bevezetése
3. Kenyérkosár bevonása – kenyérszelet kiadása egyéni kérés szerint
4. Tálcák napi többszöri fertőtlenítős, áztató elmosása
5. Uzsonnatároló edények napi többszöri fertőtlenítős lemosása

Fenti rendelkezések és javaslatok visszavonásig érvényesek.

Dunakeszi, 2020. március 12.
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