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INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK IDEJÉRE

1. Az intézkedési terv a COVID-19 járvány elleni intézményi védelmi intézkedéseket
tartalmazza, melyek minden, az iskola épületébe belépő személy számára kötelező
érvényűek. Az intézkedési terv az intézmény Házirendjének mellékletét képezi, a
meghatározott szabályok visszavonásig érvényesek.
2. Az intézménybe csak a tanulók és az ott dolgozók léphetnek be. A tanulókkal kapcsolatos
ügyintézésre telefonon, e-mailben, illetve az e-ügyintézés felületen keresztül van lehetőség.
Szükség esetén a Google Meet felületen keresztül lehet élő beszélgetést lebonyolítani
(rendkívüli megbeszélés, fogadóóra, szülői értekezlet). Külső személyek a tanulókkal való
foglalkozás esetén, kizárólag a munkavégzés idejére jöhetnek be az iskolába.
3. Az épületbe a főbejáraton keresztül lehet belépni, ahol kézfertőtlenítés és testhőmérséklet
mérés történik. Magas hőmérséklet (központilag meghatározott érték, jelenleg 37,8 °C)
esetén a felnőttek nem jöhetnek be, gyermek esetében elkülönítést biztosítunk a szülő
megérkezéséig. Láz jelzés esetén a gyermeket először leültetjük az aulában, és 5-10 perc
elteltével egy kontroll mérést végzünk a hibás jelzés elkerülése érdekében.
4. Amennyiben egy gyermeknél az intézményben jelennek meg koronavírusra utaló tünetek
(lázzal, rosszulléttel járó tünetegyüttes), a tanulót elkülönítjük, és értesítjük a szülőt, aki a
lehető leghamarabb elviszi az iskolából. Felnőttek esetében nincs elkülönítés, a dolgozót
azonnal hazaküldjük.
5. Az intézményben orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselni a következők szerint:
- a közösségi terekben mindenki számára kötelező;
- a tanteremben nem kötelező a maszk használata, de tünetek esetén (orrfolyás,
köhögés) a közösség védelme érdekében előírható az érintett tanuló számára;
- a tanórán a pedagógus egyedi döntése alapján osztályszinten is előírható a maszk
használata;
- az udvaron nem szükséges maszkot használni;
- a reggeli és délutáni ügyelet ideje alatt mindenkinek maszkot kell hordania az
ebédlőben és az aulában;
- az iskola előtti területen a szülők várakozása alatt;
- más tárgy (sál, kendő) nem használható maszk helyett.
Probléma esetén a tanulók tartalék maszkot kérhetnek az osztályfőnököktől vagy a
portásoktól.
6. A takarítók munkaidejét a rendkívüli helyzetre való tekintettel módosítottuk (10.00-18.00),
hogy a tanulók itt tartózkodásának idejében a szünetek során legyen plusz takarítás.
Napközben kiemelt figyelmet fordítanak a kilincsek, korlátok, mosdók fertőtlenítésére.

7. A hagyományos takarítás mellett további fertőtlenítést végzünk egy új generációs
fertőtlenítő szer segítségével, a Nanosept technológiával, mely egy hivatalosan bevizsgált,
engedélyezett, biztonságos módszer. A fertőtlenítés egy gép segítségével, speciális folyadék
porlasztásával történik a helyiségekben. Az anyag leülepedik, megtapad a berendezési
tárgyakon, és napokon keresztül fertőtlenítő hatást biztosít. A munkát a technikai dolgozók
minden hétvégén elvégzik, így biztonságosabb lesz az iskolai környezet.
8. Az osztályok óráit lehetőség szerint az osztályteremben tartjuk. A nyelvi csoportbontást az
oktatás színvonalának megtartása miatt továbbra is biztosítjuk. A délutáni sportszakkörök
szünetelnek, kivéve a tömegsport foglalkozásokat, mivel ezek kötelező órát váltanak ki. A
szakköri foglalkozásokat igyekszünk úgy megszervezni, hogy egy osztályból, esetleg
évfolyamról kerüljenek ki a résztvevők.
9. A büfében a távolság tartása érdekében kijelöltük a sorban állás helyét. Megszüntettük a
büfé előtti leülési lehetőséget, a megvásárolt ennivalót az osztálytermekben fogyaszthatják
el a gyerekek. Az ebédlőben az osztályok külön sorokban, a lehető legtávolabb
helyezkednek el egymástól. A sorban állás során elkülönítjük a csoportokat, az ételt kapó
osztály az ebédlőben, a soron következő pedig kint a folyosón sorakozik.
10. A mulasztások igazolásánál figyelembe kell venni az EMMI pandémiás helyzetre
vonatkozó előírásait. Eszerint "az a gyermek, 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."
A betegség utáni visszaérkezéskor az első napon be kell mutatni az igazolást. Reggel az első
órát tartó pedagógus ellenőrzi a betegség után visszaérkezők igazolását. Amennyiben a
gyermek nem hoz orvosi igazolást, értesítjük a szülőt, aki köteles gyermekét hazavinni.
Felsősök esetében amennyiben nem papír alapú az igazolás, legyen a tanulónál információ
arról (pl. üzenőben), hogy a szülő milyen igazolást küldött (email az osztályfőnöknek,
Kréta, e-ügyintézés), mivel a szaktanárok nem férnek hozzá ezekhez.
A szülők által igazolható évi 6 nap továbbra is érvényben van, le is igazolhatja a szülő a
mulasztott napokat, de betegség után orvosi javaslat nélkül a tanuló nem jöhet be az
intézménybe. Családi programok esetében ugyanúgy ki lehet kérni a gyerekeket, mint eddig.
Az előre (legkésőbb az előző napon) jelzett hiányzás után nincs szükség orvosi igazolásra.
11. A szülő köteles tájékoztatni az intézményt, ha a tanulónál, vagy a vele egy háztartásban
élőknél
- felmerül a fertőzés veszélye, és otthon maradnak;
- az esetleges pozitív teszt eredményről;
- a családra vonatkozó hatósági karantén bevezetéséről, illetve annak megszűnéséről.
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