Tájékoztató járványügyi készenlét idejére a Ráckevei Ránki György AMI-ba
járó tanulók szülei részére
A felsoroltak betartása az intézmény dolgozóira, növendékeire és azok szüleire, valamint az
iskolánkba látogató személyekre egyaránt kötelezőek.
1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja! Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról!
3. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermeküknél a fertőzés tüneteit észleljük,
haladéktalanul elkülönítjük őt a szülő érkezéséig, illetve hazaküldjük.
4. Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra intézményünkbe.
5. Az iskola 12:00-19:00-ig tart nyitva, ez után csak azok a tantermek lesznek nyitva, ahol még
tanóra zajlik. Ügyfélfogadás titkárságunkon 8:30-16.00 között van. Kérjük a szülőket, hogy kizárólag
előre egyeztetett időpontban és csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes
megjelenést tikárságunkon! Kérjük, részesítsék előnybe a telefonos ügyintézést.
6. Az épületet minden délelőtt fertőtlenítjük, ezért senki nem léphet be ebben az időszakban a
tantermekbe és folyosókra. Az utolsó óra vagy foglalkozás után minden tanuló a legrövidebb úton
és idő alatt hagyja el az épületet. A tanítási órái után az épületben nem tartózkodhat a tanuló.
7. Minden intézményünkbe érkezőt kérünk a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használatára
és maszk viselésére az iskola területén. Mivel sok esetben a gyermek egyedül nem távozhat az
épületből, ezért kérjük a szülőket, hogy az épület előtt várakozzanak gyermekükre.
8. A szülő nem léphet az épületbe, a tantermekbe. Az esetleges megbeszélést, ügyintézést
gyermeke tanárával főként telefonon vagy más kommunikációs csatornán intézze.
9. A közösségi terekben (folyosó, tanári, irodák) a maszk használata mindenkinek kötelező.
10. A tantermekben, oktatás közben a maszk használata nem kötelező, de megengedett, a
személyes kontaktust igénylő helyzetekben ajánlott.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül
sor. A módosításról az iskola honlapján és a Krétán keresztül tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat.
Ráckeve, 2020. szeptember 11.
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