
Tisztelt Szülők! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által augusztus végén elküldött intézkedési terv alapján 

elkészítettük az oktatás szervezésének alábbiakban közölt helyi protokollját. A protokoll 

bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni (felelős: Varga Bálint 

igazgató), a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni (felelős: Bálint Gábor püspöki biztos). 

Kérjük a kedves szülőket, hogy a koronavírus tünetek megléte, gyanúja esetén gyermeküket ne 

hozzák, küldjék iskolába a többi tanuló és az itt dolgozók védelme érdekében! 

A COVID-19 típusú koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei: 

1. torokfájás, száraz köhögés 

2. fejfájás 

3. izom- vagy ízületi fájdalom 

4. nehézlégzés – tüdőben észlelhető nyomás, fájdalomérzet 

5. lázas állapot – hidegrázás 

6. ritkábban: hányás, hasmenés 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél Covid-19 fertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés 

van, illetve ilyen személlyel kontaktusban volt. Az orvos utasításáig és igazolása hiányában a 

gyermek az oktatási intézményt nem látogathatja (számára a tananyag online formában kerül 

kiadásra). 

A szülők érkezéskor az iskola ajtajáig kísérhetik gyermekeiket, az épületbe, az iskola területére, így 

az udvarba sem léphetnek be, délután ugyanígy a bejáratoknál vehetik át gyermekeiket. 

Az első tanítási napon kiküldött egészségügyi kérdőívet kérjük hiánytalanul kitölteni, és másnapra 

visszajuttatni. 

A tanulók csak az adott napra feltétlenül szükséges felszereléseket hozzák az iskolába, az itt hagyott 

tanszerek, ruhák, felszerelések a napi fertőtlenítő takarítást akadályozzák, azok megőrzése nem áll 

módunkban. 

Kérjük a szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel egészségügyi csomagot biztosítsanak 

gyermekük számára: erre a célra rendszeresített erősebb zacskó, uzsonnásdoboz a gyermek 

nevével, e.ü. csomag felirattal ellátva. Tartalma: 

 2 db e.ü. (eldobható) szájmaszk, vagy textil maszk (egyik a napi használatra, másik külön 

zacskóban ennek sérülése, elvesztése esetén pótlásra) 

 1 db alkoholos kézfertőtlenítő (gél, folyadék, kendő) ha kézmosási lehetőség van, ne ezt 

használjuk! 

 Kis csomag papírzsebkendő 

 Kicsi pumpás flakonban felületfertőtlenítő/wc ülőkefedő (bármelyik drogériában 10-es 

egységcsomagban kapható) 

 Esetleg a rendszeresen szedett gyógyszere(ek) napi adagja 

Javasolt kisméretű saját használatú kéztörlő kendő használata NAPI cserével (a mosdók mellett 

szappant, papírtörlőt az intézmény biztosít). Saját kulacs, bögre (műanyag, vagy fém, semmiképp 

nem törékeny) használata, napi rendszerességgel történő fertőtlenítő tisztítás mellett (legolcsóbb és 

biztonságos megoldás: hipó megfelelő hígítású oldata). A járványügyi helyzetre vonatkozóan az 

iskolában történő fogmosás kerülendő. 



Az intézmény a bejáratoknál elhelyezett kéz és lábbeli fertőtlenítés után fogadja a tanulókat (ezt az 

intézmény biztosítja). A szociális helységekben kézmosó szappan, és kéztörlő papír áll 

rendelkezésre, az étkezdében fertőtlenítő hatású szappan kerül kihelyezésre. 

Kérjük a szülőket, tájékoztassák gyermekeiket a járványügyi szabályokról (ezt az iskolában is 

megtesszük): 

 alapos szappanos kézmosás 

 kézfertőtlenítő használata 

 köhögési etikett 

 távolságtartás 

 védőmaszk használata 

Tisztelettel kérjük a fenti intézkedések elfogadását és betartást, mivel azok a tanulók és az iskolai 

dolgozók biztonságát szolgálják. 

Kaposvár, 2020. augusztus 28. 

 Bálint Gábor Varga Bálint 

 püspöki biztos igazgató 


