
Kedves Szülők! 

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola az új típusú koronavírus járvány terjedésének megelőzése 

érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve (431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4., 5.§) - 2020. 

október 1-től érintés nélküli infra-hőmérőt alkalmaz az Intézmény területére belépő személyek 

hőemelkedéses, lázas állapotának kiszűrésére. 

A kormányrendeletben meghatározottak alapján az Intézmény területére kizárólag az alábbi személyek 

léphetnek be: 

• az intézményben foglalkoztatott személyek, 

• a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek, 

• a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezők, 

• a tanulók, 

• és azok a szülők, akik az intézmény vezetőjének írásos engedélyével rendelkeznek. 

A felsorolt személyeken kívül más az Intézmény területére NEM léphet be!  

 

A jogszabályban meghatározottaknak megfelelően: 

• az előzőkben feltüntetett nagykorú személy csak akkor lehet az intézményben, ha az érkezéskor 

mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket 

(jelenleg 37,8°C). 

• tanuló esetében, ha a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket (jelenleg 37,8°C), a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy 

törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. A jogszabályban 

előírtak szerint az intézmény területére a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, nagyszülő, idősebb 

testvér stb.) szájmaszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 

Az Intézmény a belépéskor mért testhőmérsékletet nem rögzíti, azt mérési eredménytől függetlenül 

diszkréten kezeli. A testhőmérséklet mérés során kérünk mindenkit, tartsa be a távolságtartásra vonatkozó 

előírásokat, szabályokat. Az országos tisztifőorvos által meghatározott testhőmérsékletre vonatkozó 

értékhatárnál (37,8°C) magasabb eredmény nem jelent feltétlenül koronavírus fertőzést, ilyen esetben annak 

gyanúja állhat fenn. 

Testhőmérséklet-mérési pontok a reggeli belépéskor az Intézményben:  

• főbejárat - alsó tagozat: 1., 2., 3., 4. évfolyam tanulói számára 

• főbejárat - felső tagozat: 5., 6., 7., 8. évfolyam tanulói számára 

A nap további részében a belépés és a testhőmérséklet mérés a megszokott főbejáraton keresztül történik. 

A vírusról és a járvány-megelőző intézkedésekről hivatalos, naprakész információt a 

www.koronavirus.gov.hu, valamint a www.nnk.gov.hu oldalon találnak. 

Az akadálymentes reggeli beléptetés érdekében kérjük a szülőket, hogy ha tehetik, az alsó tagozatos 

tanulók 7:30-ig, a felső tagozatos tanulók 7:30-tól érkezzenek az iskolába. 

Köszönjük a járványügyi védekezésben eddig tanúsított együttműködésüket, megértésüket! 
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