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Az iskola munkarendjének és közösségi életének szabályaihoz egyes kiemelt
esetekben igazodó egyéb intézkedések lépnek életbe az intézményben. Ilyen
helyzet a járványügyi helyzet, amely meghirdetésekor az alábbi intézkedéseket
vonja maga után:
1. Az intézmény látogatása, rendezvények
1.1.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben,
illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a
gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.

1.2.

Tanórákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

1.3.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető
előzetes engedélyével. Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartásban az
elektronikus megoldásokat részesíti előnyben.

1.4.

A tanulók szülei kizárólag a bejáratig kísérhetik gyermekeiket. A
napköziseket 1600 órakor a pedagógusok az udvarra kísérik, ott adják át
őket a szülőknek. Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott
napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell a pedagógusnak.

1.5.

A tanórák közötti szünetekre az alábbi szabályozás érvényes:
a) első szünetben: 1. 3. 5. 7. osztály,
b) harmadik szünetben: 2. 4. 6. 8. osztály;
c) negyedik szünetben: 1. 3. 5. 7. osztály,
d) ötödik szünetben: 2. 4. 6. 8. osztály tartózkodik az udvaron.
A második szünet továbbra is hagyományos tízórai szünet

1.6.

A szaktantermi oktatást – amennyiben ez lehetséges – elkerüljük.
Csoportbontásban oktatott tantárgyak esetében viszont tanulóink
vándorolnak. Az osztályok váltása között a tantermekben
felületfertőtlenítést végzünk.

1.7.

Az első félév közösségi programjait a nagyobb létszám és a biztonságos
távolságtartás miatt töröltük. Az iskolagyűlést és a nemzeti ünnepeket
az iskolarádión keresztül tartjuk meg. A fogadóórákat igény szerint
egyéni telefonos egyeztetés alapján biztosítjuk. A szülői értekezletek
témáit digitális formában a KRÉTA felületén juttatjuk el a szülőkhöz. A
második félév rendezvényeit az akkor aktuális helyzethez igazítjuk.
(Mellőzzök a születés- és névnapi megemlékezéseket osztályszinten!)

1.8.

A gyógytestnevelés, a logopédiai foglalkozások, fejlesztő órák a
pandémia idején is kötelezőek az érintett tanulóknak.

1.9.

Az ebédeltetést az ebédlőben úgy bonyolítjuk le, hogy ne legyenek
egyszerre ott sokan, illetve a páros és páratlan évfolyamok keveredését
megelőzzük.

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
2.1.

Intézményünkben kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók
testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Foglalkoztatott, illetve tanuló
csak akkor léphet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek
esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól
elkülönítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul
tájékoztatjuk.

2.2.

Az intézmény bejáratainál vírusölő kézfertőtlenítőt helyezünk el,
melynek használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe
érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek kezet kell mosnia,
vagy le kell fertőtleníteni a kezét.

2.3.

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása.
Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos
kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes
tisztaságot. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi
többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális
helyiségekben) elvégzésére.

2.4.

Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden
zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva
tartjuk.

3. Teendők beteg személy esetében
3.1.

Ha a nap folyamán valamely tanuló rosszul érzi magát, az iskolában
elkülönítjük, és azonnal értesítjük a szülőt, aki köteles gyermekéért
minél hamarabb jönni. Ilyen esetben az iskola értesíti az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. A szülő/gondviselő köteles telefonon értesíteni a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.

3.2.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.

3.3.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza.

4. Tanulói hiányzások kezelése
4.1.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt,
erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.

4.2.

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.

4.3.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma
mellett vehet részt az oktatásban.

4.4.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes.
5. Iskola egészségügyi ellátás szabályai
5.1.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az
egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek
megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának
elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat
maradéktalanul elvégezzük.

5.2.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás
védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az
oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek
megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a
védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

5.3.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői
szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői
fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések
(személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

