
Szülői nyilatkozat  

 

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot kézzel megírva, vagy kinyomtatva, kitöltve hozza magával 

gyermeke az első tanítási napon az iskolába!  

Gyermek neve, osztálya: ……………………………………………………………………………. 

Kérjük, a megfelelő szövegrész aláhúzásával válaszoljon. 

Gyermekem az elmúlt két hétben  

- nem volt külföldön 

- volt külföldön:. ……………………………. (ország neve) 

- nem találkozott olyan személlyel, aki külföldön volt, 

- találkozott olyan személlyel, aki külföldön volt: ……………………….(ország neve) 

Gyermekem nem mutat Covid19 tüneteket. 

Tudomásul veszem,  

-  hogy gyermekem csak egészségesen küldhetem be, 

- hogy jelentési kötelezettségem van a veszélyeztető körülményekről az intézményvezetője felé: 

titkarsag@kandosuli.hu 

 

 

Budapest, 2020. 09. 01.    …………………………………………………………….. 

        szülő aláírása 

 

 

  



 

A KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI HELYZET IDEJÉRE 

 

A Kandó Téri Általános Iskola Intézkedési Terve a járványügyi készenléti helyzetre 2020. szeptember 1-

től módosításáig, visszavonásáig érvényes.  

Az EMMI eljárásain kívül az alábbi helyi szabályokat határoztuk meg. 

1. Az intézményt egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja. 

2. Kérjük, a szülő az osztályfőnöknek jelezze, ha gyermekének légúti allergiás tünetei 

vannak. 

3. A koronavírus fertőzöttségre utaló tünetek fennállása esetén a tanulót az 1. emeleti 

elkülönítőbe kell küldenie a pedagógusnak.  

Jelenleg a COVID-19 2020.06.12-én kiadott eljárásrend van érvényben. Eszerint 

„koronavírus fertőzésre gyanúsnak kell tartanunk minden gyermeket, akinél az alábbi 

tünetek EGYIKE fennáll: 

- láz, 

- köhögés, 

- nehézlégzés, 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, 

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.” 

Az elkülönítőbe a gyermekhez csak maszkban, kesztyűben lehet belépni. A szülőt 

telefonon értesíteni kell. A gyermek orvosi igazolás bemutatásával térhet vissza a 

közösségbe. Az eljárásrend az otthoni izoláció megszüntetésének feltételeiről az 

alábbit írja elő: 

„A beteg (gyermek) legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek 

kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes 

fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”  

4. Továbbra is ajánlott a magas fertőzöttségű országból visszaérkező tanuló két hetes 

önkéntes karanténja. Az iskolába érkezés első napján orvosi igazolást kell benyújtania 

az osztályfőnöknek. 

5. A tanuló hiányzása esetén a járványügyi készenléti helyzet alatt csak orvosi igazolást 

fogadunk el. 

6. Krónikus betegséggel küzdő gyermek - a saját védelme érdekében - iskolába nem 

járhat, és betegségéről orvosi szakvéleményt kell benyújtania, így lesz a tanuló 

hiányzása igazolt. 

7. A hatósági karantént és az egészségügyileg indokolt önkéntes karantén idejét igazolt 

hiányzásnak tekintjük. 

8. A korona vírussal fertőzöttségről, vagy akár gyanújáról a titkarsag@kandosuli.hu e-mail 

címen az iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell. 

9. Az épületekbe csak az iskola dolgozói és a tanulói léphetnek be, ők is maszkban vagy 

arcvédő pajzsban. Az évnyitón csak az első osztályos tanulók és a szereplők vehetnek 

részt. Az elsős szülők megértését kérjük és köszönjük! 

10. Az első osztályosok napi szinten tarthatják a kapcsolatot a tanító nénikkel a kialakított 

elektronikus levelező rendszeren keresztül. 
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11. Belépéskor a tanulók kezét és cipőtalpát fertőtlenítjük. Az esetleges torlódáskor a 

védőtávolságot tartani kell! 

12. Minden szünet végén a tantermekben lévő mosdóknál - első sorban a tantermen 

kívülről érkezők - mossanak kezet! Kérek mindenkit, hogy naponta többször, alaposan, 

szappannal vagy fertőtlenítőszerrel mosson kezet.  

13. A tanulók az első osztályfőnöki órán tájékoztatást kapnak a személyes higiénia 

alapvető szabályairól, a számukra fontos elvárásokról az intézményi protokollból. 

14. Kérjük a 4. évfolyamos és a felső tagozatos tanulókat, hogy maszkot és arcpajzsot 

viseljenek minden olyan helyen, ahol a 1,5 m-es védőtávolságot nem lehet megtartani. 

A tantermekben a tanulónak és a pedagógusnak a maszk viselése ajánlott. 

15. A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban, eszköz használat nélkül kell 

megtartani (Speciális protokollját lásd 1. számú mellékletben!).  

16. Az ének és technika órákat az osztályteremben tartjuk. 

17. 7-8. évfolyamon a matematika csoportok helyett osztályközösségekben folyik a tanítás 

az első két hétben.  

18. Az angol, testnevelés és informatika órák után a tantermek, öltözők felületei 

fertőtlenítésre kerülnek. 

19. A mosdókban és az étkezőben biztosítjuk a szappanos kézmosást és a papír kéztörlőt.  

20. Az étkezőben, kérjük, a tanulók csak az étkezés idejére vegyék le a maszkot! 

21. A tan- és tornatermek, folyosók, étkezők, közösségi terek szellőztetése folyamatos kell, 

hogy legyen! 

22. Ügyintézés elsődlegesen telefonon (+3630/357-6129) vagy online 

(titkarsag@kandosuli.hu) történjen!  Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén az 

intézményvezető engedélyével maszkban vagy arcpajzsban léphet be a szülő az 

intézménybe. A portán a nevét és a belépés időpontját egy füzetben rögzítjük. 

Egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben, s csak a kijelölt útvonalat 

használhatja. 

23. A szülői értekezleteket online tartjuk. 

24. Kérjük, mindenki kerülje az iskolában és előtte a csoportosulást! 

25. Az iskolai büfé nem üzemelhet, ezért kérjük, hogy megfelelő mennyiségű élelemmel és 

folyadékkal lássák el gyermeküket. 

26. Az iskolán kívüli versenyek online kerülnek megrendezésre. 

27. A kötelező úszásoktatás külön öltöző és busz biztosításával megvalósul. 

28. Tömegközlekedési eszközt iskolai szervezésben nem használhatnak tanuló 

csoportjaink. 

29. A pedagógusok (pedagógiai asszisztensek, fejlesztő-, gyógypedagógusok, védőnő, 

orvos) a gyerekek közé (szünetben) csak maszkban, arcvédő pajzsban mehetnek. A 

tanári szobában, ha a védőtávolság tartható, a maszk viselése nem kötelező. 

30. Az időjárás függvényében minden szünetet - az étkező szünetek kivételével, amikor az 

osztályteremben tartózkodnak a tanulók - az iskola udvarain és a Kandó téri 

játszótéren töltjük. Testnevelés óra előtt is le kell menni az udvarra! Csoportos 

beszélgetéskor, sorakozáskor kérjük, hogy vegyenek fel a tanulók maszkot vagy 

arcpajzsot! Rossz idő esetén a diákok az osztálytermekben töltik a szünetet. Kérjük, 

csak indokolt esetben és csak maszkban vagy arcpajzsban hagyják el a termet! 

31. A takarítóknak (karbantartóknak, kertésznek) a gyerekek között, a fertőtlenítéskor 

maszkot, szükség esetén kesztyűt kell viselniük! 

32. A fertőtlenítő nyári takarítás minden tanteremben befejeződött2020.08.31-éig. 

A délelőtti fertőtlenítést 3 takarító végzi: egy fő a MOK-ban, ketten a főépületben. 



o Becsöngetés után az ajtók kilincsét kívül-belül, a mellékhelyiségeket, a 

lépcsőházat (különösen a korlátot) és a közösségi helyiségek felületeit (aulát) 

fertőtleníteniük kell. 

o Szünetekben a megadott órarend szerinti osztályok váltása között a tantermek 

padjait, ajtaját, kapcsolókat szükséges fertőtleníteniük, ebben az órát tartó 

szaktanárok segítik a munkájukat. 

A délutáni fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, 

korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök: billentyűzet, monitor, egér, 

egérpad, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítás 

ellenőrzésével Csizmadiáné Hajnal Beáta intézményvezető-helyettest bízom meg. 

33. A fejlesztő foglalkozásokon maximum 3 gyermek vehet részt. Közös játék, 

csoportmunka során kérjük, hogy viseljenek maszkot vagy arcpajzsot! A tanulók a 

foglalkozásokon saját íróeszközeiket használják!  

34. Az iskola tantermeit, helyiségeit a külső bérlők nem használhatják. 

35. A délutáni tornaterembérlők az első tanítási héten nem használhatják az iskolát, a 

második héttől belépéskor biztosítsák a kézfertőtlenítését! Az iskola területére, 

épületébe szigorúan csak az edzéseken, foglalkozásokon részt vevők léphetnek be, 

kísérőik nem! 

 

Kérek mindenkit: a fenti szabályok, ajánlások, kérések betartásával járuljon hozzá ahhoz, hogy 

Kandós közösségünk fertőzésmentesen vészelje át a járványt! 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 28.       

        Novák Csilla intézményvezető 

 

 

 


