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A kialakult koronavírus helyzettel összefüggő iskolai szintű megelőző intézkedések 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának utasítása szerint a kialakult koronavírus helyzetnek 

megfelelően, a tanulók, a családok és a pedagógusok  biztonsága érdekében - az intézkedések 

visszavonásáig - a következőket rendelem el:   

 

Kérem az osztályfőnököket, hogy  

- mondjanak le minden iskolai programot, ünnepséget, kirándulást, külföldi utazást, beleértve a 

tervezett márc. 15-i ünnepséget, 

- mielőbb értesítsék a tanulókat és a szülőket az iskolai programok változásáról, a hetedikesek 

Határtalanul! kirándulásának, a mariazelli zarándoklat, a szatmárnémeti testvériskolai 

kirándulás és a külföldi nyelvtanfolyam lemondásáról, 

- értesítsék a tanulókat és a szülőket, hogy az iskola által szervezett templomi alkalmak 

(évfolymmisék, apák napi mise, német mise) szintén később kerülnek megtartásra, vagy 

elmaradnak, 

- a tervezett osztályprogramokat (színház, mozi, múzeumlátogatás, stb.) halasszák későbbi 

időpontra, 

- fokozottan figyeljenek a gyakori, lehetőleg óránkénti gondos szellőztetésre, 

- naponta többször figyelmeztessék a tanulókat a gyakori kézmosásra, különös tekintettel az 

épületbe való megérkezés alkalmával, 

- naponta érdeklődjenek a hiányzó tanulók után, és a hiányzás okát írásban jelezzék az erre a 

célra létrehozott nyomtatványon, 

- a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videók (http://koronavirus.gov.hu/megelozes) 

levetítésére mielőbb kerüljön sor!  

 

Kérjük a szülőket, hogy  

- a tanulók és kollegák biztonsága érdekében ne jöjjenek be az épületbe (az elsős szülők sem!) 

- tudatosítsák gyermekeikben az alkalmazott szabályok betartásának fontosságát, 
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- fontolják meg és kerüljék a nagyobb rendezvényeken való részvételt, 

- kerüljék a külföldi utazásokat, amennyiben ezt mégis megteszik, jelezzék az osztályfőnöknek, 

hogy gyermekeikre fokozottan figyelhessünk, 

- az indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati oldalon 

(https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe 

- az iskola honlapján folyamatosan frissülő információkat is figyeljék! 

 

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük! 

 

Érd, 2020. 03. 11. 
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