Kedves szülők!
Szeretnénk néhány információval megkönnyíteni a 2020/2021-es tanévkezdést, hogy
problémamentesen tudjuk munkánkat végezni.
1. 2020.szeptember 2-től az iskolalátogatás KÖTELEZŐ!!! (a szülő nem választhatja
következmények nélkül a gyerek otthonmaradását, ha erre nincs oka – COVOD-19 gyanúja,
vagy más megbetegedés, amely orvosi ellátást igényel)
2. Minden szülő/törvényes képviselő köteles megadni telefonszámot, amelyen értesíthetjük,
ha gyereke egészségi állapota rosszabbodik
4. Az iskola épületébe a szülő/törvényes képviselő NEM LÉPHET BE!!!
5. Az iskola épülete előtt kérjük betartani a kötelező távolságot (2 m)
Kérjük az Önök együttműködését a higiéniai-biztonsági előírások betartására:
1. A szülő/törvényes képviselő felel a higiéniai-biztonsági előírások betartásáért mindaddig,
amíg a tanuló eljut otthonról az iskolába és fordítva (védőmaszk használata, kötelező
távolság betartása, kézfertőtlenítés a SZK Közegészségügyi Hivatalának előírása alapján.
2. A szülő/törvényes képviselő köteles gyereke részére 2 db védőmaszkot biztosítani,
amelyet naponta kimos és vasalással fertőtlenít.
3. Ha a reggeli belépésnél a tanuló hőmérséklete meghaladja a 37,2 0 C fokot, a tanulót
izolációs helyiségben helyezzük el és telefonon értesítjük a szülőt, hogy hazavigye a gyerekét
4. A tanuló hiányzása esetén orvosi igazolás kötelező
5. Ha a tanuló hiányzása 3 napnál tovább tart, kötelező orvosi igazolás és szülő által aláírt
nyilatkozat a tanuló fertőzésmentes egészségi állapotáról (az iskola honlapján megtalálható
minden kötelező nyomtatvány. Akinek nincs lehetősége kinyomtatni, kérjék a községi hivatal
segítségét. Az iskola weboldalcíme: www.zsbol.sk)
6. Abban az esetben, ha a tanulónál felmerül a fertőzöttség lehetősége, esetleg
bebizonyosodott a fertőzés COVID-19, a szülő haladéktalanul értesíti az iskolát erről a
tényről
7. A szülő/törvényes képviselő kötelessége haladéktalanul értesíteni az elrendelt karantént,
amelyet a tanuló kezelőorvosa vagy a területileg illetékes Közegészségügyi Hivatal rendelt el.
Ebben az esetben a tanuló nem vehet részt a tanításban. Ez nem jelenti azt, hogy a
tanulónak nem kell tanulnia – kötelezően bekapcsolódik a távoktatás valamilyen formájába.
2020. szeptember 2-án a tanuló kötelezően átadja a szülő által aláírt egészségügyi
kérdőívet és nyilatkozatot. Az aláírt nyilatkozat nélkül nincs lehetőség belépni az iskola
épületbe!!!

