Kedves emelt szinten az Eötvösben érettségiző Fiatalok!

A rendkívüli helyzetben a szokásosnál jóval szigorúbban kell szabályoznunk az iskolába való belépés
rendjét az írásbeli érettségik idején. Ezek a szabályok Önökre is érvényesek.

Az emelt szintű érettségi termek az alábbi útvonalon közelíthetők meg a legegyszerűbben:
A Reáltanoda utcai főbejáraton jöjjenek be! Kérjük, hogy a belépés során tartsák be a két méternyi
távolságot! Az iskola előtt valószínűleg rendőri biztosítás is lesz, ez az Önök biztonságát szolgálja. A
portán fertőtlenítési lehetőség áll rendelkezésükre, kérjük, éljenek vele!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az első héten a kaput 7.45 órakor nyitjuk ki!
Az iskolába belépve jobbra fordulva találják a főlépcsőt. Ezen menjenek fel az első emeletre. Itt
forduljanak balra! Ezen a folyosón található a mosdó és a 101. valamint 102. terem. A folyosó végén
szintén balra fordulva találják a 107. 108. 109. 111. 112. termeket. Ezek azok a termek, amelyekben
emelt szintű érettségi lesz. Arról, hogy Önöknek melyikbe kell menni, a kapott vizsgabehívón tudnak
tájékozódni. (Kivételt képez az angol nyelv emelt szintű érettségi, ahol a felsorolt termek mellett még
a 10. és a 11. teremben is van vizsga. Ezek a termek úgy közelíthetők meg, hogy az iskolába belépve
balra fordulnak, majd a folyosó végén jobbra, és a folyosón végigmenve, majd néhány lépcsőfokot
lemenve ismét jobbra fordulnak, itt található az említett két terem.)
A portásunk készségesen útbaigazítja Önöket.

A vizsgatermekben kapják meg a Tankerület által az Önök számára biztosított maszkot. Minden
teremben lesz kézfertőtlenítő, de ha valaki a saját felszerelésében bízik, azt nyugodtan hozza azt
magával és használja!

Akiket személyautóval hoznak, számítsanak az esetleges torlódásra, emiatt az első négy napon nem
célszerű a Reáltanoda utcába bejönni autóval! Azt javasoljuk hogy egy biztonságos távolságra lévő,
autóval könnyen megközelíthető ponton szálljanak ki, és onnan gyalog közelítsék meg az iskola
főbejáratát!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolán belül csak a kijelölt útvonalon közlekedjenek, és az iskolát
ugyanazon az útvonalon hagyják el, amelyen bejöttek!

Azt is nagyon határozottan kérjük mindenkitől, hogy társainak védelme érdekében viseljen
szájmaszkot és kesztyűt. A dolgozatot nem kell ebben írni, bár akit nem zavar nyugodtan írhat
maszkban, esetleg kesztyűben. Ugyanakkor figyeljenek arra, hogy ha helyüket bármilyen okból

elhagyják (helyesírási szótár kell, mosdóba mennének, vagy befejezték a dolgozatot), előtte fel kell
venni a maszkot és a kesztyűt!

Mindent, ami módunkban áll, megteszünk az Önök biztonsága érdekében!

Nagyon köszönjük az együttműködésüket!

