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TÁJÉKOZTATÓ 

Járványügyi készenlét idejére  

a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi tagintézményére 

vonatkozóan. 

(Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény, Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény,  

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény) 

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több állampolgárral 

vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél 

hatékonyabb megszervezése iskoláinkban. 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, 

ezért 2020. szeptember 1.-én a hagyományos nevelés-oktatás megkezdődik tagintézményeinkben. 

Intézményeinkben a tanévre történő felkészülés időszakában a fertőtlenítő nagytakarítások 

megtörténtek, iskoláink biztonságos körülmények közé várják a tanulókat és pedagógusokat. 

 

A védekezés eredményessége érdekében kérek minden Szülőt, Tanítványt az alábbiak 

betartására. 

 

Tisztelt Szülők! 

 Amennyiben gyermeküknél betegségre utaló tüneteket észlelnek, gondoskodjanak gyermekük 

orvosi vizsgálatáról. 

 A Szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 

 Az intézmény területére kizárólag indokolt és halaszthatatlan ügyben lépjenek be.  

 Arcot takaró maszk használata és a bejáratoknál biztosított kézfertőtlenítés kötelező. 

 Az intézményben történő csoportosulások elkerülése érdekében ne kísérjék gyermekeiket az 

osztályterembe 

  Tanítás után a kapuban várják meg őket, ügyeljenek az egymástól való 1,5-es távolság 

betartására. 
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 Az év eleji  szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett tartják meg az 

osztályfőnök pedagógusok. Kérem szépen Önöket, itt is használjanak maszkot és belépéskor 

fertőtlenítsék a kezüket. 

 

Kedves Tanulóink! 

Kérlek Benneteket, hogy az alábbiakat a járvány terjedésének megelőzése érdekében tartsátok be! 

 Az iskolába lépéskor használjátok a kézfertőtlenítőket, melyek a bejáratoknál vannak 

elhelyezve. 

 Minden tanóra előtt és után alaposan moss kezet szappannal. 

 Az óraközi szünetekben kerüljétek a csoportosulásokat a folyosón illetve az udvaron. 

 Tartsatok egymástól 1,5 méteres távolságot. 

 Arcmaszk használata az iskolában nem kötelező, de ha úgy érzed, akkor használhatod. 

 Bármilyen betegségre utaló panaszod van, azonnal jelezd azt tanárodnak. 

 Az ebédelés előtt és utána is alaposan moss kezet szappannal. 

 Kérem, hogy a pedagógusoktól, iskolában dolgozó alkalmazottaktól kapott kéréseket minden 

esetben maradéktalanul tartsátok be! 

 

Köszönöm együttműködésüket, együttműködéseteket. Vírus és betegségmentes tanévet kívánok. 

 

Karcag, 2020. augusztus 28. 

 

                                                                                       Tisztelettel: 

                                                                                                                    Plósz Csilla Margit 

                                                                                                                      intézményvezető 


