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Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola  

2020-2021-es tanév 

Tájékoztató a járványügyi szabályokról 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

Az alábbi szabályok, intézkedések betartására kérünk mindenkit, a biztonságos tanév  

érdekében.  

A gyermekintézményekben különösen lényeges az alapvető higiénés követelményeken 

túlmutató, a koronavírus-fertőzés terjedésének meggátolását célzó előírások betartása és 

betartatása. 

 

Szülőkre vonatkozó szabályok 

 

o Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja a művészeti 

órákat. 

o A művészeti órákat a szülők nem látogathatják. Az adott telephelyeken a helyi 

protokoll szerint a szülők nem léphetnek be az iskola épületébe. 

o A szülők lehetőleg a szaktanárok és/vagy az iskolavezetés e-mail címeit használják 

az ügyintézésre. 

o Az adott telephely épületébe belépve a maszk viselése mindenki számára kötelező, 

kivétel az alsó évfolyamos tanulókat (nekik, lehetőség). 

o A krónikus beteg gyermekek esetében az orvosi dokumentumok alapozzák meg az 

igazolt hiányzást, esetükben gondoskodunk a tananyaghoz való hozzáférésről és 

számonkérésről, de digitális oktatást nem alkalmazunk. 

o Az intézmény vezetője nem rendelhet el digitális oktatást, sem karantént 

(személynek, osztálynak), csak az arra jogosult szervezet. 

o Szükség szerint, panaszok esetén testhőmérsékletet mérünk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

o A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az 

iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

o A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

o Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára. (A hatóság vagy a gyermekorvos által 

kiadott igazolás bemutatása szükséges). 

o A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy 

igazolt fertőzés van. 

http://fabriczius.veresegyhaz.hu/tajekoztato-a-jarvanyugyi-szabalyokrol/
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Tanulókra vonatkozó szabályok 

 

o Ahol a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az iskola felső 

tagozatosainak az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése, melyet naponta fertőtleníteni, cserélni kell otthon. Az alsó tagozatos 

tanulóknak ajánlott, de nem kötelező. 

o Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan fertőtlenítenie kell a 

kezét. 

o A művészeti foglalkozások előtt a teremben a kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ!  

o Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni! 

o Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! 

o Meg kell tanulni a köhögési etikettet, zsebkendőhasználatot! 

o A szünetekben az udvaron, folyósokon kerülni kell a testi kontaktust és 

csoportosulást! 

o A hetesek feladata a szünetben a tantermek alapos szellőztetése. 

o A foglalkozások közti szünetekben a folyósokon és az udvaron lehet tartózkodni a 

tömörülés elkerülése érdekében. 

o A tornatermi öltözőkben kérjük a telephely által meghatározott rend betartását és a 

csoportosulás elkerülését! 

 

Pedagógusokra vonatkozó szabályok 

 

o A művészeti nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

o A művészeti órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

o A közösségi tereken a pedagógusoknak és az oktató-nevelő munkát segítőknek az 

ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

o A néptánc és drámaórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó 

táncpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. Amíg az időjárás engedi, 

javasolt a szabadtéri rajzolás a képzőművészeti tanszakon. 

o A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért az órák 

előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás. 

o Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív szellőztetés szükséges. 
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o Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata). 

 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni! 

 

Az egészségünk mindannyiunk számára közös ügy!  

Ennek érdekében kérem a fentiek szigorú betartását, betartatását! 

 

Kisköre, 2020. szeptember 8. 


