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Beléptetési eljárásrend az intézménybe az alsó tagozatos diákok részére
A 431/2020 (IX. 18) kormányrendelet alapján
Forrás: az intézmény vezetősége – kiállítás dátuma : 2020. szeptember 25.
ÉLetbelépés dátuma: 2020. október 1.

Alsó tagozatos osztályok:
 Mme Sandra Dolza 1. o. (CP)
 Mme Emilie Venelle 1. o. (CP)
 M. Franck Venelle 1. o. (CP)
 Mme Axelle Wolff 2. o. (CE1)
 Mme Gaëlle Leteuil 2. o. (CE1)
 Mme Gaële Le Hannier 2-3. o. (CE1/CE2)








M. Sébastien Caullier 3. o. (CE2)
M. Yves André Gomez 3. o. (CE2)
M. Yannick Sicre 4. o. (CM1)
M. Franck Lefebvre 4-5. o. (CM1/CM2)
M. Abel Tytgat 5. o. (CM2)
Mme Dominique Chappaz 5. o. (CM2)

Amennyiben Önök kísérik gyermeküket az iskolába:
 Az alsó tagozatos diákok az ebédlőn keresztül jöhetnek be az iskolába. Speciális jelzéseket fogunk
elhelyezni.
 A diákok testhőmérsékletét megméri az iskola egy alkalmazottja.
 Amennyiben az 37,8°C *vagy magasabb annál, újra megmérjük a hőmérsékletet. Abban az esetben, ha
ennek a második mérésnek az eredménye is 37,8°C * vagy több, gyermekük nem mehet be az intézménybe,
haza kell őt vinni.
Amennyiben gyermekük a Premier busszal érkezik:
Az intézménybe lépés előtt az iskola egy alkalmazottja megméri gyermekük testhőmérsékletét. Amennyiben az
37,8°C * vagy magasabb annál, egy második alkalommal is megmérjük a hőmérsékletet. Abban az esetben, ha ennek
a második mérésnek az eredménye is 37,8°C * vagy több, gyermekük nem mehet be az iskolába, az iskolai védőnő
felügyelete alá helyezzük. Felvesszük Önökkel a kapcsolatot, és amint tudnak, el kell jönniük gyermekükért.
Ajtók nyitása :
Annak érdekében, hogy minél folyamatosabb legyen a diákok érkezése, mostantól az ebédlő ajtaja 7h30 és 8h10
között lesz nyitva.
Amennyiben 8h10 után érkeznek, az iskola főbejáratához kell menniük: itt megmérik gyermekük testhőmérsékletét.
Amennyiben az 37,8°C *vagy magasabb annál, újra megmérjük a hőmérsékletet. Abban az esetben, ha ennek a
második mérésnek az eredménye is 37,8°C *vagy több, gyermekük nem mehet be az iskolába, haza kell őt vinni.
Amennyiben a hőmérés eredménye 37,8°C *-nál kevesebb, az iskolaigazgató elkíséri a tanulót az osztályába.
Kérjük Önöket, hogy legyenek óvatosak és felelősek, ahogyan azt megfogalmaztuk a korábbi eljárásrendben is.
Amennyiben gyermeküknek fáj a feje, hasa, köhög, lázas, kérjük, hogy tartsák őt otthon, vegyék fel a kapcsolatot
orvosukkal, tartsák be az orvosi utasításokat. Kérjük, tájékoztassák az iskolát is gyermekük egészségügyi állapotáról.
Az iskolába történő visszatéréshez orvosi igazolás szükséges minden esetben.
Köszönjük megértésüket, és ezen új reggeli eljárásrend betartását.
Mme Corinne GACEL
Intézményvezető igazgató
*

M. Sylvain ROUSSEAU EGELE
Általános iskolai igazgató

: a magyar járványügyi hatóságok által meghatározva 2020. szeptember 28-án.
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