
Tájékoztatás 

a COVID-19 járvány megelőzését szolgáló intézkedésekről 

a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 

 

Pár nap múlva megkezdjük a 2020/2021-es tanévet. Ahhoz, hogy megelőzzük a tömeges 

megbetegedéseket, kérjük, hogy az alábbiakat legyenek szívesek betartani és a gyerekekben is 

tudatosítani azok betartásának szükségességét, mivel csak így tudjuk biztosítani, hogy 

intézményünk falai között zavartalanul folyjon a tanítás. Ezek az intézkedések összhangban 

vannak a kormány által kiadott járványügyi eljárást tartalmazó ajánlásokkal. 

 

A szülők az iskola területére csak hivatalos ügy intézése érdekében léphetnek be kézfertőtlenítés 

után szájat és orrot eltakaró maszkban. 

 

A gyerekekre a következő megelőző intézkedések vonatkoznak: 

 

A) Fertőtlenítés 

Reggel az épületbe való belépés csak kézfertőtlenítés után történhet meg. 7.45 előtt semmiféle 

felszerelést, táskát, hangszert nem vihetnek fel a gyerekek az osztálytermekbe. Csengetés után 

az alsó tagozat a külső aula felől, a felső tagozat pedig a hátsó ajtón keresztül, kézfertőtlenítés 

után, a megfelelő távolságot betartva vonul fel a termekbe.  

 

B) Maszkviselés 

A folyosón és a közös helyiségekben mindenkinek kötelező a szájat és orrot eltakaró, névvel 

ellátott maszk viselése. 

Kötelező a maszk viselése az alábbi esetekben is: 

- ha a tanuló elhagyja a tantermet 

- ha külföldről tért haza (zöld zónás országból érkezők is) két hétig, tanórán is 

- ha náthás vagy fáj a torka és/vagy az orvos közösségbe engedi, tanórán is 

- menzai sorban álláskor 

- minden egyéb esetben, amikor a tanár vagy iskolai dolgozó megkéri a diákot a maszk 

viselésére. 

Lehetséges a maszk viselése bármely más esetben is, ha a tanuló úgy érzi, hogy így van 

biztonságban. 

Nem kötelező a maszk viselése az épületen kívül. 

 

Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy csak akkor engedjék iskolába a gyermekeiket, ha a 

tanulónak nincsenek a koronavírusra utaló tünetei. Ha a tünetek bármelyikét tapasztalja 

gyermekén, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával és értesítse az iskolát 

is! 

 

Napközi után az 1-2. osztály tanulói a Holló Béla utcai kis kapun, a 3-4. osztály tanulói és a 

felsős tanulószobások a Holló Béla utcai nagykapun át hagyják el az iskolát.  

Kérjük a szülőket, hogy a megfelelő kapunál, megfelelő távolságtartással várják gyermekeiket.  

 

A tanév folyamán a csoportos kirándulások tervezése és megvalósítása intézményünkben a 

kormány mindenkori állásfoglalásának figyelembe vételével történik.  

 

Kiskunfélegyháza, 2020. augusztus 28. 

 

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit 

intézményvezető 


