INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS
ÚJSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNY

Járványügyi intézkedések
2020/2021-es tanév
Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott ,,Intézkedési terv a 2020/2021.
tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről" alapján.

Tanulók fogadása
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. Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
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.
Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell
igazolni.
- Reggeli érkezéskor két bejárat használható.



Főbejárat: a gyalogosan, autóval, valamint iskolabusszal érkező tanulók számára.
Udvari bejárat: a kerékpárral érkező tanulók számára.

- A szülők a gyermeküket a bejáratig kísérhetik.
- Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
- Belépéskor testhőmérséklet mérés történik, kötelező a kézfertőtlenítés. Ezt az ügyeletes
nevelő, illetve az iskola alkalmazottja felügyeli. A tanulók a tantermükben a saját, állandó
helyükön várják a tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál, egymás tantermébe nem mehetnek be, a
folyosón nem csoportosulhatnak.
- A 16:00 óra előtt távozó diákok a főbejáraton keresztül hagyják el az épületet, a szülők az
épületen kívül várakoznak.
- A 16:00 órakor vagy azután távozó diákok az udvari bejáraton keresztül hagyják el az épületet,
a szülők az udvarra vezető bejárat előtt várakoznak.

- A kerékpárral közlekedő tanulók minden esetben az udvari bejáratot használják távozáskor.
- Az első órát tanító pedagógus 7:45-től felügyeli az osztályteremben tartózkodó diákokat.
- A tanítás kezdete után - ügyintézés céljából - a belépés csak a főbejáraton történhet. A
kézfertőtlenítés és a helyes maszkhasználat kötelező; ennek felügyeletét a portás végzi a
takarítónőkkel együtt. A portás felírja a beérkező nevét és az érkezés-távozás időpontját. Az
ügyintézés csak az iskolatitkári irodában történhet.
- Az intézmény mosdóiban elhelyezésre került folyékony szappan és papír kéztörlő. Ezek
pótlása a takarítók feladata.
- Kézfertőtlenítésre az osztálytermekben minden tanulónak lehetősége van.
- A fentieket az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik.

Szünetek rendje
- A torlódás elkerülése érdekében az alsós évfolyamok jelző csengetéskor, a felső évfolyamosok
a tanóra végét jelző csengetéskor kimennek az udvar számunkra kijelölt területére. A csengetési
rendnek megfelelően az alsós gyermekek szünete öt perccel korábban fejeződik be. Az
ügyeletes nevelők figyelnek a csoportosulások, torlódások megelőzésére.
- A szünetekre, valamint a termekbe vonuláskor a torlódás elkerülése érdekében ajánlott a
1,5 m-es védőtávolság betartása.
- A tantermekben teljes szellőztetést kell végezni minden szünetben: az ablakokat ki kell nyitni
teljesen. A termekben a hetes felel a rendért.

Tízóraizás rendje
- Az első szünetben az alsó tagozatosok tízóraiznak.
 Első évfolyam az ebédlőben
 Második, harmadik, negyedik évfolyam a saját tantermében
- A felső tagozatosok a második szünetben tízóraiznak - a védőtávolság betartása mellett - az
ebédlőben, az öltözők előtti térben elhelyezett étkezőasztaloknál és az udvari asztaloknál.

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon:
- A tanórák többségét minden osztálynak a saját tantermében tartjuk meg. A tantermek zömében
a padok elhelyezésén és távolságán változtatni nem lehet, a 1,5 méter megtartására törekedni
kell.
- Csoportváltáskor az érintett tantermekben, öltözőkben felületfertőtlenítést végeznek a
takarítók.
- A testnevelés órákat az időjárás körülményeit figyelembe véve elsősorban a szabadban kell
megtartani. A használt eszközöket szükség szerint fertőtleníteni kell.

Átöltözés az öltözőkben, szükség esetén saját tanteremben történik.
Délutáni foglalkozások elhelyezése
- A napközis csoportok a számukra kijelölt tanteremben, a biztonsági előírásokat betartva
végzik feladataikat.
- Az iskolai délutáni - nem tanórai – foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat és sportköröket
átmenetileg felfüggesztjük.

Ebéd rendje
Az alsós évfolyamok, és a felsős ebédes valamint napközis csoportok a napközis
nevelő/osztályfőnök felügyeletével az ebédeltetési ütemtervnek megfelelően - rend és
időbeosztás szerint - étkeznek. A gyermekek kézmosás után foglalják el helyüket az
ebédlőasztalnál.

Elkülönítő, izolációs helyiség
- Az intézmény orvosi szobájában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben fertőzésre utaló
tüneteket mutat.
- A tanuló felügyeletét az iskola egy alkalmazottja látja el, aki számára kötelező a gumikesztyű
és a maszk használata.
- Fertőtlenítő kézmosásra az elkülönítő helyiségben lehetőség van.
- Értesítjük a szülőt, akihez kikísérjük a gyermeket a bejárathoz.

Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás
- A szülők a gyermek iskolába érkezésekor/távozásakor csak a kijelölt bejáratig jöhetnek. A
járvány idején az intézmény épületébe nem lehet belépni. Ettől eltérni csak különösen indokolt
esetben az intézményvezető vagy helyettese engedélyével lehet.
- Személyes ügyintézés esetén a belépők nevét, belépés idejét és kilépés idejét a portán rögzíteni
kell.
- Amennyiben gyermeknél tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés,
torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése), értesíti a szülőt, aki a gyermeket köteles
az iskolából elvinni, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján a
háziorvost azonnal felkeresni vagy telefonon értesíteni.
- A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll.
- A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, amelyen legalább az egyik
gondviselő 7:30-16 óra között elérhető.

- Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, amelyet a gondviselőnek
rendszeresen figyelemmel kell kísérnie. Tájékoztatásra használt felület még az iskola honlapja,
a zárt iskolai és osztály facebook csoportok.
Diákok tájékoztatása
- A diákok tájékoztatására az első tanítási napon került sor, amelyet az osztályfőnök végzett.
- A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerültek.
- Aktuális változásokról az e-ellenőrzőn illetve az intézményi faliújságokon is tájékoztatjuk a
tanulókat.

Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése
- A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént.
- A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére a tanítási órák alatt kerül sor.
- Csoportváltáskor az érintett tantermekben felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
- A tanítás utáni időszakban az intézmény minden helyiségében el kell végezni a felmosást és
a felülettörlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel.
- Az informatika szaktanterem billentyűzeteit a takarítók fertőtlenítik.

Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt
értesítjük, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A
beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve
a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, amelyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, amely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell
követni.
Az alábbi tünetek észlelése esetén a gyermek nem mehet gyermekközösségbe (a felsoroltak
között szerepelnek a COVID-19, és más fertőző betegségek tünetei is):

















köhögés
nehézlégzés, légszomj
láz
hidegrázás
izomfájdalom;
torokfájás;
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
hányás
hasmenés
sárgaság
bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertőző bőrbetegséget)
egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés
váladékozó szembetegség
gennyes fül- és orrfolyás
tetű- és rüh jelenléte

Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szülő gyermekközösségbe nem viheti a
gyermeket. Amennyiben ezek a tünetek az iskolában jelentkeznek, a gyermek a közösségből
otthonába küldendő.
Készült a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet és a COVID-19 fertőzésre vonatkozó NNK eljárásrend
alapján.
Összeállították: A Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai.

Tápiószőlős, 2020. szeptember 8.

