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Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban összefoglaltam az Önök számára szükséges információkat jelen járványügyi
helyzetben történő eligazodáshoz.
Kérések
 Kérjük, csak egészséges diák látogassa az iskolát.
 Biztosítsanak gyermekük számára a szájat és az orrot eltakaró maszkot, amelyet az
iskolában a tantermeken kívül kell viselnie.
 Kérjük, a gyermeküket tanító pedagógusokkal online tartsák a kapcsolatot, használják ki
a KRÉTA biztosította lehetőségeket. Az iskola területére 2020. október 1-től csak
előzetes vezetői egyeztetés után léphetnek be.
 Az osztályfőnökökkel/iskolával történő kapcsolattartás módja online legyen.
 Ha gyermekük nem egészséges, forduljanak a tanuló orvosához, ne engedjék iskolába.
 Amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.
 Ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, akkor kötelesek az
intézmény vezetőjét/osztályfőnököt értesíteni. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan
a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult nyilatkozni.
Hiányzások igazolása
 Hatósági házi karantén esetén, az iskolába történő visszatérés előtt a járványügyi
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni- (KRÉTA rendszerbe feltölteni.)

A tanuló az iskolába minden egyéb betegség esetén kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az iskola köteles elfogadni, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Betegség miatti hiányzást a szülő nem igazolhat.
 Kérjük, az orvosi igazolást azonnal töltsék fel a KRÉTA rendszerbe. Az alatt az
időtartam alatt, amelyre az igazolás szól, a tanuló nem látogathatja az iskolát.
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív és érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazoltnak kell tekinteni.
 Ha tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a hiányzása
igazoltnak tekintendő.


Bármely hiányzást kérjük előre jelezzenek iskolai/osztály levelezőrendszeren keresztül
(pl. nyelvvizsga, családi program, verseny…)

További információk
 Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt.
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A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.
 Az iskola a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz eljárásrendet dolgozott ki:
https://www.telekiblanka.hu/node/1240



Digitális oktatás esetén a Microsoft O365 használata a tanulók számára kötelező.
https://www.telekiblanka.hu/elvarasok-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas-idejen
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