
A Sashegyi Arany János Általános Iskola s Gimnázium belső protokollja a vírushelyzet 

idejére 

 

 

1. Az intézmény épületébe csak az iskola dolgozói, diákjai és a terembérlők léphetnek be. 

Kivételt képeznek első osztályosaink szülei, akik a tanév első két hetében a gazdasági 

bejáraton keresztül a tanítás kezdete előtt az osztályteremig kísérhetik gyermekeiket. 

2. Tanítás, illetve délutáni foglalkozások után gyermekükért érkező szülők –erre a célra 

üzembe helyezett- telefonkészülékeken keresztül tudják elérni gyermekük délutáni 

pedagógusát, aki a hívás fogadása után a gyermeket a portához küldi. 

3. A csoportokhoz tartozó telefonszámokról a tanév első tanítási napján informáljuk a 

szülőket. 

4. Felhívjuk a családok figyelmét, hogy lázas, vagy a koronavírus tüneteit mutató 

gyermeküket semmiképp se hozzák iskolába! Ha egy tanulóval kapcsolatban iskolai 

tartózkodása idején a fertőzöttség gyanúja merülne fel, szüleit erről haladéktalanul 

értesítjük, ő pedig egy erre a célra kialakított elkülönítőben kell megvárja a szülő 

érkezését. 

5. Távollét esetén a szülő csak akkor élhet igazolási lehetőségével, ha előre elkérte a 

gyermeket.  Ha nem, akkor a gyermek csak orvosi igazolással  vagy kórházi 

zárójelentéssel látogathatja újra az intézményt. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

6. Az intézmény által szervezett, az alapellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó 

tevékenységek határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek.  

7. A torlódások elkerülése érdekében az intézménybe történő érkezéskor és az onnan 

történő távozáskor a Meredek utca felől érkezők a főbejáratot és a K-i lépcsőházat, a 

Sion lépcső irányából jövők pedig az épület alsó bejáratát és a Ny-i lépcsőházat kell 

használják. 

8. A kapuknál elhelyezett fertőtlenítők használata belépéskor kötelező. 

9. Az épület tisztántartásáról, szellőztetéséről és rendszeres fertőtlenítéséről 

gondoskodunk. 

10. Szájmaszk használata az épületen belül, a tantermeken kívül kötelező. 



11. A folyosókon, közösségi terekben történő szociális távolságtartásra nyomatékosan 

felhívjuk tanulóink figyelmét, a mosdóknál, az ebédlőnél és a büfénél ezt felragasztott 

jelzőcsíkokkal segítjük. 

12. Az osztálytermekben étel és ital melegítése szigorúan tilos, erre szolgáló eszközök nem 

lehetnek a tantermekben. 

13. A belső protokoll betartása az intézmény diákjai és dolgozói számára kötelező, attól 

történő bármilyen irányú eltérés tilos. 


