
Házirend melléklete  
 

1. sz. melléklet: Védő-óvó intézkedések a Launai Miklós Református Iskola 
használói számára járvány idején 

 
Érvényes 2021. szeptember 1-től visszavonásig vagy módosításig 
Az iskolába kizárólag egészséges személy léphet be!  
Kérjük a szülőket, hogy csak akkor küldjék gyermeküket iskolába, ha 
egészséges, tüneteket nem mutat! Amennyiben gyermeküknél tüneteket 
észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát 
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ha 2 
héten belül külföldön tartózkodtak, azt telefonon kérjük jelezni az iskolában. 
 
Belépés az iskola épületébe: 
Belépéskor a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő és talpfertőtlenítő 
használata kötelező.  
A szülők az iskolába külön egyeztetett időpontban, maszkban léphetnek be. 
 
Ügyintézéshez előzetesen időpontfoglalás a 06-34-451-765-ös telefonszámon 
lehet. 
 

Benntartózkodás szabályai az épületben: 
A tanítási órákon, foglalkozásokon valamint a közösségi terekben (aula, 
folyosók, mosdók, könyvtár) a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. 
A gyakori helyes kézmosás elengedhetetlen. 
 
A tanulók hiányzásának kezelése: 
Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 
tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, az 
iskolalátogatás alól az Oktatási Hivatal adhat felmentést. Igazolt hiányzásnak 
tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 
időszakára. 
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az 
oktatásban. 
Egyéb esetekben a szokásos szabályok érvényesek. 
Teendő beteg tanuló esetén: 
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell 
őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az 
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a háziorvos, 
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés 
gyanújára vonatkozóan nyilatkozni és ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 



A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 
igazolással térhet vissza. 
Kérjük, hogy legyenek segítségünkre, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is 
biztosítani tudjuk az iskola biztonságos működését a tanulók és a dolgozók 
egészségének védelme érdekében! 
Támogatásukat, türelmüket és megértésüket köszönjük! 
 
Neszmély, 2021. augusztus 31. 
Dörömbözy Margit 
igazgató 
 


