Frissítve 2020. október 12-én, az Oktatásügyi Minisztérium útmutatója alapján.

Tisztelt Szülők, kedvesTanulók!
Mivel egyre több COVID-19 fertőzésről jön hír, az Oktatásügyi
Minisztérium 2020. október 12-én jelentős változásokat tett közzé.
Feladatunknak érezzük, hogy intézményünk aktuális helyzetéről,
iskolánkban alkalmazott biztonsági eljárásokról folyamatosan
tájékoztassuk Önöket.
A legfontosabb kérdéseket folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk.
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Az összes alapiskolás diáknak (az alsó tagozatosoknak is)
hétfőtől (2020. október 12-től) kötelező a szájmaszk
használata az iskola egész területén.
Az alkalmazottak folyamatosan szájmaszkot viselnek.
A pedagógus számára az osztályban is kötelező a szájmaszk vagy az
arcvédő pajzs használata.
Az ügyintézést kérjük, hogy ezután is elektronikus úton,
illetve telefonon keresztül tegyék meg. Kérjük, csak
halaszthatatlanul fontos problémákkal jöjjenek be az iskolába!
A türelmet és megértést előre is köszönjük!
A szakkörök a rendelet visszavonásáig nem tarthatók meg.
Az iskolai klub (napközi) a jelenlegi óvintézkedések
betartásával továbbra is működni fog.
Szintén a rendkívüli helyzet hozza, hogy beláthatatlan ideig tiltva
vannak a (klasszikus értelemben vett) szülői értekezletek is.

Továbbra is a legfontosabb:
1. Az iskolába vezető úton a szülők és a tanulók követik és betartják
a SZK Közegészségügyi Hivatalának (Úrad verejného zdravotníctva
SR) intézkedéseit és utasításait. A tanulókat iskolába kísérő
személyek az iskola épületébe nem léphetnek be.
2. A tanulók 7,00-tól 7,35-ig érkezhetnek az iskolába.
3. Senki nem léphet be az iskola területére, aki a COVID-19-re
utaló közismert tüneteket (hőemelkedés, köhögés, hányinger,
bőrkiütések, hasmenés, hirtelen szag- és ízérzékelés-vesztés,
másfajta heveny légúti fertőzési tünet), vagy más fertőző
betegség tüneteit mutatja.
4. Az intézménybe való belépés előtt a bejáratnál a
kézfertőtlenítés mellett testhőmérsékletet is mérünk. 37,2 °C
vagy ennél magasabb testhőmérséklet esetén a gyermek nem
léphet be az épületbe, ill. ha napközben emelkedik meg a
hőmérséklete, elkülönítőbe kerül a szülő megérkezéséig.
5. A legújabb minisztériumi útmutató fertőzésmentességet
igazoló nyilatkozat kitöltését tette kötelezővé az iskolába
kizárólag igazgatói engedéllyel belépő látogatók és idegenek
számára is (az iskola portájánál kitölthető).

6. Iskolánkban a tanulócsoportok közti érintkezéseket (a közösségi

tereken, folyosókon, stb.) a minimálisra csökkentjük. A biztonságos
távolságokat lehetőség szerint mindenütt megtartjuk.
7. Az ebédlőbe is csak szájmaszk használatával lehet belépni.
8. A testnevelésórák visszavonásig az iskola udvarán, illetve
sportpályáján lesznek megtartva - ill. a zeneórákkal együtt
"elméleti síkon" folynak majd.
9. Látogatók, kísérő személyek (szülők, nagyszülők, stb.) a fent
említett kivételeken kívül az intézmény épületébe nem
léphetnek be!
10. Minden tanuló két szájmaszkot hoz, a tartalék szájmaszkot szükség
esetére a gyermek az iskolatáskájában tartja.
11. A tanuló a jelenlegi higiéniai járványügyi előírásoknak megfelelően
a szokásos módon fokozottan mossa a kezét.
12. Az alkalmazottak figyelnek a tantermek gyakori
szellőztetésére.
13. A tanórák közti szünetekben a tanulók az osztályteremben
tartózkodnak, a nagyszünetben jó idő esetén az iskola teraszán
tartózkodnak az egyes pedagógusok felügyeletével, ezáltal is
kerülve a csoportok találkozását.
14. A közös helyiségek használatakor igyekszünk csökkenteni a
csoportok találkozásának idejét. Az informatikai szaktantermet
fokozottan fertőtlenítjük. A tornatermet nem használjuk.
15. Iskolánk nagy gonddal ügyel a mosdók tisztán tartására és
fertőtlenítésére. Ellátja azokat fertőtlenítő szappannal és
törlőkendővel.
16. Az iskolában folyamatosan figyelmeztetjük a tanulókat
a higiéniai szabályok betartására.
17. Az épületet fokozott mértékben fertőtlenítjük.
Az étkeztetés
Az iskola konyháján az egészségügyi előírások betartásával ebédet
készítenek a tanulók számára, melyet az étkezdében fogyasztanak el.
A csoportok időrend szerint érkeznek az étkezdébe.
Az iskolai büfé üzemel.
Tisztelt Szülő!
Ha gyermeke megbetegedett:
Hívja fel a gyermek kezelőorvosát, s annak utasításai szerint
cselekedjen. Az aktuális előírások szerint a szülő – miután előzetesen
tájékoztatta gyermeke osztályfőnökét a helyzetről – 5 munkanapot
igazolhat. Ha a gyermek hiányzása meghaladja a 3 napot (hétvége és
ünnepnap is beleszámítva), fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot kell
hoznia (az osztályfőnöktől kérhető), 5 munkanap után pedig orvosi
igazolást is kérünk (ez nem csak légúti megbetegedésekre vonatkozik,
hanem bármilyen betegség esetén szükséges).

Ha gyermeke COVID-19 fertőzött, vagy annak gyanúja áll fenn:
Haladéktalanul értesítse gyermeke osztályfőnökét és az iskola
igazgatóját. A szülő kötelessége ilyen esetben (a kezelőorvos vagy
a Közegészségügyi Hivatal által elrendelt) karantén megtartása is.
Az iskolába ilyen esetben a gyermeket – természetesen – tilos elhozni
vagy elküldeni.
Kommunikáció az iskolával:
Az iskolával folytatott kommunikáció során előnyben kell részesíteni
a telefonon, e-mailen, stb. keresztül történő kapcsolattartást. A Széchenyi
István Alapiskola hivatalos e-mail címe: zs.szechenyi@stonline.sk,
telefonszámai: 031/7852200 vagy 0910 996610.
Az előírások az Oktatásügyi Minisztérium vagy a Közegészségügyi
Hivatal esetleges további döntése alapján még változhatnak. Kérjük, hogy
a honlapunkat emiatt (is) folyamatosan kövessék.
A törvényes képviselő további feladatai:
Betartja az alapiskola igazgatójának a 2020/2021-es tanévre
érvényes utasításait.
Felel azért, hogy a tanulónak legyen napi két szájmaszkja,
illetve papírzsebkendője, és betartsa a járványügyi előírásokat az iskolába
jövet és hazamenet, mint pl. a követési távolság megtartását, a kezek
fertőtlenítését.
3 napnál hosszabb hiányzás után (ünnepnap és hétvége is
beleszámít) a törvényes képviselő becsületbeli nyilatkozatot tesz
gyermeke egészségi állapotáról.
A törvényes képviselő 5 egymást követő tanítási napot igazolhat
gyermeke számára, az 5 napot meghaladó hiányzás esetén már orvosi
igazolás szükséges gyermeke egészségi állapotáról.
A megértést és az együttműködést előre is köszönjük!

