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1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (pl. hirtelen 38 

fok feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van.  

7:30 előtt, illetve 16 óra után csak írásos szülői kérelemmel, nyomós indokkal 

alátámasztott okok miatt érkezhet tanuló és maradhat, melyet írásban kérelmezni 

szükséges az osztályfőnöknél! /Pld: szülő korai munkakezdése, más településről, 

külterületről való bejárás/   

Tagozat Érkezés Távozás  

Alsó 
tagozat 

Az alsós iskolaépület (5711 Gyula, 
Illyés Gy. u. 2.) udvari kapuján 
keresztül 7:30-tól. 
Szülő gyermekét az iskola kapujáig 
kísérheti. 

A tanulókért 15:45-től 
érkezhetnek a szülők. A 
várakozás helye időjárástól 
függetlenül az alsós iskolaépület 
(5711 Gyula, Illyés Gy. u. 2.) előtti 
járda (utca) szakasz. 

Felső 
tagozat 

A tanulók az iskolakapun keresztül 
érkeznek (5711 Gyula, Illyés Gy. u. 1-
3.). Szülő gyermekét az iskola kapujáig 
kísérheti.  

A főbejáraton (kapun) keresztül 
az órarend függvényében 
egyénileg. 

A tanév során a használt tájékoztató felületek továbbá: KRÉTA, intézményi honlap 

http://dureriskola.hu/bay/. 

 

2. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Az intézmény főbejáratainál, tantermekben, közösségi helyiségekben vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk. A vizesblokkokban, ebédlőnél biztosítjuk a szappanos 

kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk 

ki. Kéztörlésre lehetőség szerint papírtörlőket biztosítunk. Kiemelt figyelmet fordítunk az 

alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. A személyi higiéné alapvető 

szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az első tanítási napon az 

osztályfőnöktől, tanítóktól. Az intézményben biztosított a napi egyszeri fertőtlenítő 

http://dureriskola.hu/bay/
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takarítás. Az iskolában használt eszközöket (pl. sporteszköz, számítógép) rendszeresen 

fertőtlenítjük.  

 

 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A tanulói étkeztetést a Gyulakonyha Nonprofit Kft. biztosítja.  

 

 

 

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

A gyermek, a tanuló távolmaradásával a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.  

 

 


