Tisztelt Szülők!
Sajnos rendkívüli körülmények között zártuk az előző tanévet és így kezdjük az ideit is. Az EMMI által
kiadott intézkedési terv ajánlásai alapján készítjük el a saját viszonyainkra érvényes járványügyi
szabályzást, ami alapvetően meghatározza iskolánk belső rendjét ebben az időszakban. Így tanév
kezdetén a legfontosabbakra szeretnénk felhívni a figyelmüket:
1. Az első iskolai napra (2020. 09.01.) minden tanulónak hoznia kell magával egy, a szülő által
aláírt nyilatkozatot, amiben felelősséggel kijelentik, hogy a szeptember 1-jét megelőző két
hétben nem voltak külföldön, illetve, hogy tudomásuk szerint gyermekük egészséges,
közösségbe mehet. A kinyomtatható formátumot mellékeljük, de természetesen elfogadjuk az
azonos tartalmú kézzel írt nyilatkozatokat is. Ilyen nyilatkozat hiányában a tanuló nem léphet
be az iskolánkba!
2. Kérjük, jelezzék az osztályfőnöknek, ha ez a feltétel (azaz, hogy a jelzett időszakban nem voltak
külföldön) nem áll fenn, és ilyen esetben a lappangási idő elteltéig (hazaérkezéstől számított
14 nap) ne engedjék gyermeküket az iskolába!
3. Határozottan kérjük, hogy bármely megbetegedés estén, ami a családban előfordul,
haladéktalanul keressék meg a háziorvost, és vele konzultáljanak arról, hogy a tanuló az
iskolába engedhető-e.
4. Betegség miatti hiányzás esetén (amit szokott módon a hiányzás kezdetekor kérünk jelezni az
osztályfőnöknek) a tanuló csak akkor jöhet újra iskolába, ha hoz a házi orvosától igazolást
arról, hogy közösségbe mehet. Ezt az igazolást az iskolába jövetel első napján köteles a tanuló
magával hozni, enélkül szintén nem léphet az iskola területére!
5. Az ajánlás alapján a felsős és gimnazista tanulóinktól azt kérjük, hogy a zárt közösségi terekben
(az osztálytermen kívül) az orr és a száj eltakarására alkalmas maszkot viseljenek. Erről
minden tanulónak magának kell gondoskodnia!
6. Kérjük a megértésüket és a segítségüket! Önök is hívják föl gyermekeik figyelmét a járványügyi
és a higiéniás szabályok fokozott figyelemmel való betartására!
A KSZJ vezetősége
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NYILATKOZAT
Alulírott ...................................................... szülő (gv.) kijelentem, hogy a 2020. szeptember 1jét megelőző két hétben sem ...................................................... nevű ............. osztályos
gyermekem sem közvetlenül érintett családtagja nem járt külföldön. Valamint nyilatkozom
arról, hogy gyermekem legjobb tudomásunk szerint egészséges, közösségbe mehet.

Kelt: ........................, 2020. 09. 01.
....................................................
szülő (gv.) aláírása

