
Tisztelt Szülők! 

 

Szeretném Önöknek megköszönni a járványügyi helyzethez szeptember óta tanúsított megértő, 

fegyelmezett és támogató hozzáállásukat. 

Arra kérem Önöket, hogy a továbbiakban is támogassák gyermekeiket az éppen aktuális 

járványügyi intézkedések betartásában, amelyeket minden esetben a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően hozunk meg: 

- 283/2020. Korm. rend.  

- ITM ajánlás a tanév megkezdéséhez és lebonyolításához 

- 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet A járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről 

- Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások: 

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete 

- 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a szakképző 

intézménybe belépésre jogosultak körének - a szakképzés és felnőttképzés 

rendszerének zavartalan biztosítása érdekében történő - tágabb meghatározása 

- 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról. 

 

Ezek értelmében továbbra is kötelező a maszk használata a tanórákon. Amikor a 1.5 méteres 

távolság tartható a diákok között – pl. kis létszámú csoport nagy méretű tanteremben 

tartózkodik az adott tanórán – a maszk használatától eltekintünk. Rendkívüli esetekben pl. 

asztmás, allergiás megbetegedéseknél – amennyiben a szülő az osztályfőnököt tájékoztatja – 

eltekintünk a maszk tanórán történő használatától. 

Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy az őszi szünetben a Fenntartó támogatásával 

beüzemelésre került a főbejáratnál a Borsodi Automata Hőmérő Kapu. A korábban az Alprosys 

Kft. által iskoláknak adományozott kisebb beléptető a Vörös téri bejárathoz került áthelyezésre, 

így a kötelező testhőmérséklet ellenőrzés még gyorsabban és gördülékenyebben zajlik. 



Arra kérem Önöket, hogy gyermekeiket a legkisebb tünet esetén se engedjék el iskolába, illetve, 

ha a családtagoknál felmerül a betegség gyanúja, akkor se. 

Honlapunkon szeptember óta elérhető az iskola aktuális járványügyi intézkedési terve. Mivel 

az aktualizálás a Fenntartó intézkedéseinek és a járványügyi helyzetnek megfelelően napról -

napra módosul, ezért a néhány napot átölelő életbe lépő módosításokat egyben jelentetjük meg 

honlapunkon. Addig az egyes részletekről minden esetben az osztályfőnök tájékoztatja a 

diákokat és a szülőket. 

Köszönöm együttműködésüket! 

Mindnyájuknak jó egészséget kívánok. 
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