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There are no translations available.

Általános elvárások:
- Az intézménybe a szülő gyermekét csak egészségesen, tünetmentesen küldheti.
- A maszk nem kötelező, 12 éves kor felett ajánlott.
- A gyeremekek a reggeli és esti ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék.
- A kapcsolattartásnál előnyben részesítjük az elektronikus megoldásokat.
Az épülethasználat változásai:
- A reggel 8 óra előtti érkezéskor az alsós évfolyamok az 1-es, a felsős évfolyamok a 2-es
portán keresztül léphetnek be az épületbe. A tanítás végén -12 és 15 óra között -, minden
évfolyam az 1-es portánál távozhat.
- Az épületbe külsős látogató csak szabályosan használt maszkban léphet be.
- A belépő tanulók és felnőttek hőmérsékletét fejhőmérővel alkalomszerűen ellenőrizzük.
- A lázas, tüneteket mutató tanulókat egy erre kijelölt helyiségben elkülönítjük, a
szülőt/hozzátartozót értesítjük, érkezésükig a tanulókat felügyeljük.
- Az épületben a kézfertőtlenítés a mosdókban és a szaktantermekben biztosított.
- A folyosók, mosdók takarítása és fertőtlenítése a tanítás alatt folyamatos.
- A tanulók számára javasolt, hogy szünetekben is a szellőztetett termükben
tartózkodjanak, kivéve a mosdók használatát.
- A kertkapcsolatos tantermek udvari ajtaja az első tanítási órát követően az óraközi
szünetekben nyitva lesz.
- Szünetekben a tanulók az udvart használhatják, a tanári ügyelet emelt létszáma mellett.
- A testnevelés órák levegőzéssel, sétával, udvaron és a műfüves pályán is lebonyolíthatók,
heti min. egy tanóra a tornateremben lesz megtartva.
- Az úszásórák újabb döntésig elmaradnak.
- A büfé folyamatos felügyelet mellett, a sorbanállás szabályaihoz alakítva működik.
- Az étteremben az ebédeltetés elnyújtott időintervallumban kerül lebonyolításra.
- Az időjárás függvényében az épület ablakait nyitva tartjuk a megfelelő szellőzés
érdekében. Kérjük, hogy a gyerekek ruházatukkal ehhez igazodjanak.
Közös biztonságunk érdekében számítunk együttműködésükre!
Köszönettel: az Újlak közössége Budapest, 2020. augusztus 27.

1/1

