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INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
2020/2021.

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata
a megvalósítást ellenőrizni.

Az intézkedési terv nyilvános, felkerül az iskola honlapjára is.

1.

Felkészülés a tanévkezdésre


Az intézmény valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell
elvégezni. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet.
Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás végrehajtását.



A hiányzó fertőtlenítőszerek és eszközök rendelésének határideje:2020. augusztus 24.



Ügyeleti rendszer kidolgozása. Feladat a beléptetés segítése, szellőztetés ellenőrzése, közösségi
terekben a mozgás koordinálása.



Az egészségügyi elkülönítő szoba kialakítása.



Az épületek módosított takarítási rendjének elkészítése, mely magában foglalja a takarítónők
munkaidejének módosítását is. (1-es számú melléklet)

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások

2.


A tanítási órákat, a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja. A szülő köteles az iskolát írásban (e-mail, KRÉTA) értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az erről szóló körlevelet valamennyi szülő megkapja.



Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A dolgozók
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítsék az intézményvezetőt.



Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind
az intézmény épülete előtt.



Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A
tantermekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.



Saját steril maszkról a résztvevőknek kell gondoskodni. A maszkok átadása tilos!



A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen
a 1,5 méteres védőtávolság. Ezért nincs sorakozó, a tanulók a termükben várakoznak, a szüneteket
az időjárás függvényében az udvaron töltik.



Mivel a védőtávolság a közösségi terekben nem tartható be, így az iskolába való belépéstől kezdve a
folyosón való közlekedésnél a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.



A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.



A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.



Az első félévben esedékes rendezvényeket az alábbi elvek szerint szervezzük meg:






az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása
lehetőség szerint online megoldások (nyolcadikos tájékoztató, nyílt nap, október 23.)



Az osztálykirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Időpontja a 2.
félévben esedékes. Szervezés előtt írásban kell kikérni a szülők véleményét.



A szülői értekezleteket az első félévben online szervezzük. A szükséges információk e-mailben, a
KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. A fogadóórákat csak a
járványügyi előírások betartása mellett tarthatjuk meg. Ha a személyes jelenlét mellett döntünk,
csak gyermekenként 1 szülő jelenjen meg.



Tanítási időben, 16.30 óráig az épületben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak.



Külsős személyek csak szükség esetén, lehetőleg egyeztetett időpontban jöhetnek be.



Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – maszkhasználat
kötelező.



Az irodákba csak maszkban lehet belépni. A szülőket kérjük, hogy hivatalos ügyeiket-a nyári
gyakorlatnak megfelelően-inkább e-mailben, illetve a KRÉTA-rendszeren keresztül intézzék.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

3.


A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi
osztályfőnök, szaktanár feladata a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat szabályait (beleértve
az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés fontosságát stb. ismertetni a
tanulókkal.



Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni. Az intézménybe
érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsen.



A felsős és alsós bejáratnál a fertőtlenítők használatát a reggeli érkezésnél a portás és az ügyeletes
tanár ellenőrzi.



A járványügyi helyzet alakulásának függvényében az épületbe való belépés feltétele lehet az
érintésmentes lázmérés is. Ennek elrendelése az intézményvezető feladata.



Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen szükség esetére kis
kézfertőtlenítő, maszk és papír zsebkendő.



A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a kézszárító használatát.



A napközbeni fertőtlenítéseket a délelőttös takarítónő végzi. A takarítást végző dolgozók részére a
felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.



A szaktantermek felületi fertőtlenítését napközben az ott tanító pedagógus végzi.



Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, közösségi terekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező
forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Az osztálytermekben a szellőztetés a
hetes feladata. Az órát tartó tanár az órák végén hívja fel erre a figyelmet!

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

4.


Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Ez az
önkormányzat feladata.



Az osztályok eltérő idősávban étkeznek a torlódás elkerülése érdekében.



Az ebédlőben a sorban állásnál fokozottan ügyeljünk a szociális távolság biztosítására!

Tanulói hiányzások kezelése

5.


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



Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén teljes időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az
oktatásban.

Teendők beteg személy esetén

6.


Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.



Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell
hívni 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 a háziorvos, házi gyermekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. A tanuló
állapotára vonatkozó információkat bizalmas adatként kezeljük.



Elkülönítés esetén az intézményvezető értesíti az iskolaorvost.



A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén

7.


Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye
alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési
intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.



Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az operatív törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.



Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál
munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az
érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.



A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.

Nyírpazony, 2020. augusztus 31.

Dr. Bárány János László
intézményvezető

