
A Pécsi Jókai Mór Általános Iskolában a járványügyi készenlét idején alkalmazható 
eljárásrendje 2020/21-ben 

 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogassa! 
 Kérjük, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a Nemzeti Népegészségügyi 

központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles 
az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van. 

 A fertőzésveszély csökkentése érdekében kérem, hogy az iskola épületébe csak rendkívül 
indokolt esetbe a járványügyi szabályok betartásával  lépjenek be. Gyermekeiket kérem, az 
iskola kapujáig kísérjék, illetve ott várják. 

 A koronavírus terjedését a személyi higiéné alapvető szabályainak betartásával tudjuk a 
leghatékonyabban megakadályozni. Az ehhez szükséges eszközöket biztosítani fogjuk, 
azok szakszerű használatára gyermekeiket felkészítjük. Az épület folyamatos, és szakszerű 
fertőtlenítésére felkészülünk. 

 Az általános iskola felső és alsó tagozatán a közösségi tereken  az ott tartózkodás 
ideje alatt kötelező  a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Ugyanez vonatkozik 
minden iskolai dolgozóra, tanárra, tanítóra. A tanórákon továbbra is  ajánlott a 
maszk viselése. 

 Az iskola az eddig megszokott rendben kezdi oktatását reggel 8 órakor.  
 A diákok reggel felmehetnek a tanterembe, elkerülve az aulában való csoportosulást. 
 Az alsós diákok a főbejáratot és az ahhoz közeli kijárót használják/ jó idő esetén/, a 

felsősök az udvari feljárót használják érkezéskor  és távozáskor. 
 Az udvaron kerülni kell a nagyobb csoportosulást. Az alsósok az udvar keleti, a 

felsősök az udvar nyugati részét használják. 
  Ha tanítási idő alatt gyanú merül fel, hogy a gyermek beteg, lázat mérünk 
  és a 37 0C –os vagy annál magasabb testhőmérsékletű gyermeket elkülönítjük a 

kijelölt karantén szobába és haladéktalanul értesítjük a szülőt.  
 Az értesítési eljárás a NNK /Nemzeti Népegészségügyi Központ / protokollja 

alapján végzi a felügyeleti szervek tájékoztatását. 
 A tantermekbe fertőtlenítő szert helyezünk ki a tanári asztalokra. A tantermek 

kilincsinek fertőtlenítését az órát tartó tanár, tanító  távozásakor elvégzi.   
 A termeket tanítási időben nem zárjuk.  

 A tanórán kívüli iskolai rendezvények  2020.09.07-től az intézkedés 
visszavonásig elmaradnak. 

 A délelőtti fogadóórák alatt lehet érdeklődni telefonon gyermeke haladásáról, 
ill. a Kréta felületén üzenetet írhatnak a szaktanároknak, osztályfőnöknek. 

Iskolánk is készül az október 1-től esedékes lázmérős beléptetésre. Kérjük Önöket kísérjék 
figyelemmel üzeneteinket! 

A tájékoztatásul leírt eljárásrend a mindenkori járványügyi helyzettől függ. 

Kérem segítse munkánkat!                                                      Tisztelettel: 

Pécs, 2020.09.21.                                                                      Priskin Pál ig. 

 


