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IGAZGATÓI HATÁROZAT
VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK
2021/2022-ES TANÉV.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv 2021/2022.
tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről”

Az albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskola intézményvezetője az
intézményi SZMSZ alapján - saját önálló jogkörömben - az iskola
alkalmazottjaira, tanulóira és az intézménybe belépőkre az alábbi utasítást
hozom:

Az aktuális Intézkedési Terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós által aláírt intézkedési terv
módosításait, amelyet igazgatói utasítással pontosítunk.
Jelen intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere, Prof. Dr.
Kásler Miklós VIII/4541/2021.KOAT ajánlásai szerint készült.
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
2021. szeptember 1-jétől a tanulók és a dolgozók kivételével csak előzetes időpontegyeztetést követően lehet belépni az iskolába.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel
céljából
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az esetleges fertőzés gyanújáról, az elrendelt karanténról haladéktalanul
értesíteni az iskolát.
Azokat a tanulókat, akiknél betegséget észlelünk, értesítjük a szülőt, akit kérünk, minél
hamarabb vigye el gyermekét intézményünkből.

Tessedik Sámuel Általános Iskola
Járványügyi intézkedési terv
2021.

Amennyiben COVID-ra utaló vagy COVID-os helyzettel kapcsolatos problémákkal
találkoznak a családban, keresse a háziorvosát, tájékoztassa az osztályfőnököt vagy
az iskola vezetését!
Az iskolai foglalkozások után az alsósokat a Kolozsvári utca felőli bejáratnál és a
tornaterem bejáratánál meghatározott időben várhatják a szülők (11.45 óra, 12.45 óra,
13.40 óra, 16.00 óra). A felsősöket pedig a két főbejáratnál 12.45 óra, 13.40 óra és
16.00-kor.
A bejáratoknál, az osztályokban kézfertőtlenítők vannak kihelyezve, melyet belépéskor
használni ajánlott.
Lázmérés az intézménybe való belépéskor nincs. A maszk viselése nem kötelező, de
lehetséges.

Albertirsa, 2021.szeptember 6.

Nagy Csaba
intézményvezető

