
ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK 

- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az 

általános iskola alsó és felső tagozatán az ott tartózkodás idején kérjük a szájat 

és orrot eltakaró maszk viselését. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 

fertőtlenítenie kell a kezét. 

- Mosdó használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét. 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni!  

- Be kell tartani a köhögési etikettet! Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, 

tüsszentéskor. A használt zsebkendőt a kukába kell dobni. Majd alaposan kezet kell 

mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni. 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj tízóraizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat!  

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell 

venni! 

- Kijelölt termek tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás 

és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

Az iskolába érkezés rendje 

- Reggeli ügyeletet 06:45-07:30 között az A épület aulájában tartjuk. Az iskolába érkezés 

a főbejáraton történik kézfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után. 

- Az alsós tanulók részére 07:30 után két kijelölt bejárat áll rendelkezésre. Az I. emeleten 

tanuló osztályok az A épület főbejáratán, a földszinten tanuló osztályok az A épület 

oldalsó, könyvtár felőli bejáratán keresztül érkeznek az iskolába. 

- A 07:30 után érkező felsős tanulók részére két kijelölt bejárat áll rendelkezésre. Az 5-

6. évfolyam tanulói a B épület főbejáratán, valamint a 7-8. évfolyam tanulói a B épület 

oldalsó bejáratán érkeznek az iskolába. 

A közlekedés rendje a szünetekben 

- Az alsó tagozatos tanulók a tűzlépcsőt használják, a felső tagozatosok a főlépcsőt 

veszik igénybe. 

Az iskolából történő távozás rendje 

- Minden osztály a számára kijelölt kijáraton távozik. 


