Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a jelenlegi járvány ügyi vészhelyzetben iskolánkban, óvodánkban is
szigorítani szükséges az eddigi óvó-védő rendszabályokat.
Kérem Önöket, hogy segítsenek bennünket a szükséges védő intézkedések betartásában és
betartatásában. Mindent megteszünk ami lehetséges -a körülményeket adottnak véve- a gyermekek,
tanulók egészsége megőrzése érdekében.
Kossuth Lajos utca 1.103. telephely:








a beléptetési rendszer továbbra is működik (lázmérés, fertőtlenítés),
továbbra is érvényben marad az egytanítós rendszer, azzal a könnyítéssel, hogy a visszaérkező
kollegák is bekapcsolódnak a folyamatba, ismét kéttanítós lesz,
az ének órák, szakos órák megtartása a vészhelyzet idejére szünetel (kivéve a testnevelést),
hiszen itt a legnagyobb a fertőzés veszélye, helyette haladnak magyar és matematika terén, az
elmaradt órák pótlásra kerülnek a veszély elmúltával,
a reggeli áhítatok osztálykeretben, a tanítók által vezetve beszélgető, imádkozó csendes percek
keretében történik,
40 perces órák, 15 perces szünetekkel lesznek megtartva,
a szellőztetés fontossága és a 15 perces szünetek udvaron való eltöltése kiemelten fontos, a
maszk viselését a tanulóknak is ajánlom, de kötelezővé nem teszem, a tanítók és dolgozók
számára viszont kötelező,
az ebédelés rendjében szigorító intézkedéseket teszünk.

Bethlen Gábor utca 1. székhelyintézmény:







továbbra is érvényben maradnak az eddigi óvó-védő szabályok,
a beléptetési rendszer továbbra is működik (lázmérés, fertőtlenítés,)
a maszk viselése az épületben kötelező,
a szellőztetés fontosságára felhívom mindenki figyelmét, a tantermet ne hagyják el a tanárok és
a tanulók addig, amíg nem nyitották ki az ablakokat,
40 perces tartalmi óra megtartása a kötelező, a jelzőcsengetéskor készülődni kell a szünetre,
pakolás, stb és a szabadban alsó és felső tagozatnak felváltva kell tölteni a szünetet,
az ebédelés rendjében szigorító intézkedéseket teszünk.

Református óvoda:
 kérem a szülőket arra, hogy a hiányzó gyermekekről az információ időben érkezzen meg online
módon vagy a megadott telefonra,
 az épületet folyamatosan fertőtlenítjük, megteszünk minden óvó-védő előírást,
 köszönjük a megértést a beléptetés és a kiléptetés új módjának tudomásul vételéről.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a vírussal fertőződött kollegáink jó vannak és hamarosan köztünk lesznek
ismét.
Több gyermekünk és tanulónk van karanténban a családban való fertőzöttség miatt. Imádkozunk
mindnyájunk egészségéért. Mindenki vigyázzon magára, gyógyuljanak az otthon lévők!
Felséges Urunk, Istenünk!
Maradj azok mellett is, akik megbetegedtek,
akik félnek vagy már karanténban vannak.
Magányukban légy a társuk,
Te légy vigasztalásuk.
Szorongásukban légy reményük.
Sötét, nehéz pillanataikban Te légy világosságuk,
a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Istentiszteletek 2020. november 22-től online élő adásban lesznek
megtartva.
Törökszentmiklós, 2020. 11. 10.
Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató

