Tanulók érkezése – távozása a vírushelyzetre való tekintettel
Szülők iskolában való tartózkodása,

Az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve a tanulók és a pedagógusok egészségi
állapotára való tekintettel az iskola vezetése az alábbi intézkedést hozza 2020. október 01.
7.00-tól:
1./ Az iskola épületében ( az iskolaudvart is beleértve) a szülő nem tartózkodhat benn
2020. október 01. után
Az iskola épületébe szülő nem léphet be. 2020. október 1-ig az elsős tanulót a szülője az
épület bejáratáig kíséri az alsós udvar felől. Ott reggel az osztálytanító vagy a ped.
asszisztens kollégák veszik át és kísérik az osztályba a gyerekeket.
2.a./ A 2.3.4. osztályos tanulók az iskolakapuban elköszönnek az őket kísérő szüleiktől és a
kaputól már egyedül jönnek be az épületbe az alsós udvar felőli bejáraton. Kézfertőtlenítés
után felmennek a termekbe (7.30-ig).
2.b/ A felsős tanulók 7.30-ig érkezzenek be, a betonpálya felől. Kézfertőtlenítés után a
termükbe mennek ők is.
Reggel az udvaron nem tartózkodik senki.
3./ Mivel szülő az iskolába nem léphet be, ezért ügyintézés céljából az iskola vonalas
telefonján 52/557-673 illetve a thokoly@thokoly.hu iskolai e-mail címen intézhet ügyeket.
Ugyanez vonatkozik az osztályfőnökkel történő egyeztetésre is.
4. Alsósok délutáni távozása:
Általános szabályként az 1-2. osztályos tanulók a kisudvaron (alsós/füves udvaron) vagy azon
az oldalon lévő bejárati ajtónál, míg a 3-4. osztályosok a felsős udvaron vagy azon az oldalon
lévő bejárati ajtónál hagyják el az iskola épületét.
A. Az a tanuló, aki 16:05 előtt kíván távozni az iskolából, annak a távozás napját és pontos
idejét a szülő írásban kérje, hasonlóan az eddigi eljárásrendnek megfelelően.
B. Rossz idő esetén a szülő délután bejöhet a bejárati ajtóig. Az ajtó előtt történik meg a
tanuló átvétele: az adott időpontban a tanulót az osztályban tanító az aulába kíséri, ahol
Tiszai-Nagy Éva vagy Szabó Edit (pedagógiai asszisztens) veszi át és adja át az ajtón
kiengedve a megérkező szülőnek.
C. Ha a szülő azt kéri, hogy a gyermeke az adott időpontban egyedül menjen el, azt a tanulót
az osztályban tanító elengedi. Ehhez kell a szülő írásos kérelme.
D. Jó idő esetén kérjük figyelembe venni az udvaron, a bejáratnál lévő felfestést! A kiskaputól
maximum 1.0 m-re felfestett vonaltól jelezhet a szülő gyermekének hogy megérkezett. Ekkor
az osztálytanítók, vagy a felügyeletet ellátó kolléga a szülőhöz engedi a gyermekét.
E. Az ügyeletben maradó tanulók a kisudvaron/aulában tartózkodnak.
Rossz idő esetén a bejárati ajtónál jelezhetnek a kollégáknak. Minden esetben érdemes a
tanulóval megbeszélni, aznap mikor érkeznek!

F. A napközisek délutáni távozása: A napközisek (5.-8. osztályosok) a szülő írásbeli kérésére
-amit az osztályfőnöknek, vagy a napközis nevelőnek ad le a gyermek,-amin a szokástól (az
év elején leadott időpontoktól) eltérő időben való távozás szerepel –önállóan távozhatnak. Ha
a gyermekért a szülő jön, akkor a napközis nevelővel való megbeszélés alapján a gyermeket a
felsős udvaron lévő kiskapunál lehet elvinni. A napközisek 15.30 és 16.00-tól lehetnek a
felsős udvaron,(a leckétől függően), az ottani kiskapun keresztül mehetnek haza. Az esős idő
beálltával az aula, felsős udvar felőli ajtajánál lehet a gyermeket várni. Aki 16.05 után is itt
marad, azt az ügyeletet ellátó nevelőtől lehet elvinni. Szeretnénk, ha ez a rendszer
zökkenőmentesen működne, ezért elengedhetetlen a kedves szülők közreműködése! Bízunk
benne, hogy ezzel jelentősen csökkenthetjük a fertőződés veszélyét! Kérjük, az iskolába való
érkezéskor viseljenek maszkot!

5. Kötelező testhőmérséklet mérés belépéskor

Iskolánkban a rendelkezésnek megfelelően belépéskor testhőmérsékletet mérünk tanuló, pedagógus és
alkalmazott esetében öt –szükség esetén hat mérési ponton-. A kialakított mérési pontok a fő
bejáratoknál: alsósudvar három ajtó, felsős udvar három mérési pont az ajtótól egy méterre az aulában
– piros csíkkal jelezve a helyet. A mérést a megbízott takarítók, a pedagógiai asszisztens,
rendszergazda, udvaros és az ügyeletes pedagógusok végzik. A belépéskor mindenki kézfertőtlenítést
végez, ezt követi öt- hat ponton a mérés. Az iskola épületéig csak reggel a testhőmérséklet méréséig
tartó időben alsós tanuló egy kísérője jöhet be a bejárati ajtóig.
Azt a tanulót, akinek a mért eredménye 37,8C0 leültetjük a konferencia teremben és negyed óra múlva
újabb mérés következik. Amennyiben ekkor is 37,8C0 értesítjük a szülőt további orvosi intézkedés
céljából.

Hajdúszoboszló, 2020. szeptember 30.
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