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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetünkben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg
biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.
Azt is látjuk, hogy folyamatosan emelkedik az estszám, így nagyon nagy felelősségünk van a
védekezésben, a járvány féken tartásában.
A helyzetre való tekintettel – a tanulók és az iskola dolgozóinak védelmében – az alábbi
járványügyi szabályozásokat vezetjük be:






Amikor a szülői háztartásból valaki külföldön volt, kérjük, hogy jelezzék ezt a tényt az
osztályfőnöknek! Ebben az esetben a tanulóra és családtagjaira az érvényben lévő
karanténszabályok vonatkoznak!
Kérjük, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek otthon is kapjanak
részletes tájékoztatást. Tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsbkendő
használata köhögésjkor, tüsszögéskor, majd a használt zsbkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A járvány megfékezése érdekében kérem, hogy az intézményi csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt közösen, az iskola és a szülői ház, tegyünk lépéseket!

Takarítás:







Az intézmény helyiségeiben rendelkezésre állnak fertőtlenítő eszközök
Az osztálytermekben tanítási napokon a szünetekben a takarító fertőtleníti a padokat és
azokat a felületeket, amikhez bárki hozzáérhetett. A hetesek minden szünetben
gondoskodnak az alapos szellőztetésről.
Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, amely
vonatkozik a közösségi terekre, tantermekre, mosdókra, rendszeresen használt
eszközökre, tantermi és udvari játékokra, sporteszközökre, bútorokra.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek
(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő
hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Az informatika teremben minden óra után az
informatikai eszközök fertőtlenítését (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.) az ott
tanító pedagógus végzi.

Belépés az iskolába:


A tanítási idő 07:00-tól 16:00-ig tart. Ebben az idősávban az iskola épületében csak a
tanulók és a dolgozók tartózkodhatnak. Az idősávon túl senki nem tartózkodhat az
épületben, csak külön engedéllyel!



Az iskolába a szülők nem mehetnek be, még az első osztályosok kísérése céljából sem;
az első osztályosok osztályterembe történő kísérését az iskola szervezi meg.



Az iskolába ügyintézés céljából érkező szülő, külső személy számára a maszkviselés,
kézfertőtlenítés kötelező. Szülő csak előzetes egyeztetés után jöhet be az iskolába.
Váratlan, előre nem látható esetben, kérjük, hívják fel az iskola telefonszámát, illetve
az intézményvezetőt és osztályfőnököket!



Érkezéskor a gyerekeket csak a kapuig kísérhetik, a tanítási idő után pedig ugyanott
várhatják meg őket (az épületbe nem léphetnek be).



Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden tanuló alaposan mosson
kezet és fertőtlenítse a kezét. A belépéskor történő kézfertőtlenítést az intézményvezető
végzi el minden tanulónál.

Maszk használata:



Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekeik egyéni szájmaszkjáról, melyet
naponta fertőtleníteni/ cserélni kell és jellel kell ellátni.
Az osztályteremben a maszk viselése nem kötelező, de aki szükségét érzi, az viselheti.



Az informatika teremben nem megoldható a védőtávolság betartása, így ott csak
maszkban lehet tartózkodni! Amennyiben a gyermeknek nincs maszkja, akkor azon az
órán nem vehet részt!



A közösségi terekben, a tanórák közötti szünetekben a folyosókon, mosdókban,
öltözőkben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Ha nem tartható be a védőtávolság, a maszk viselése szükséges.



Bizonyos helyzetekben szükség van a maszkra, így MINDEN gyermeknél szükséges,
hogy legyen maszk:


buszon



étkezőbe sorakozásnál



délutáni (buszos) sorakozásnál



az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani

Étkezések:


Tízórai: az osztálytermekben történik, az osztályban éppen ott tanító pedagógus viszi
majd be az élelmet és innivalót, majd ott is marad az étkezés befejeztéig



Uzsonna: a megszokott módon a napközis teremben



Ebéd: kisebb csoportokban történik, az ebédlőben tanári felügyelet mellett

Szünetek:


Az osztálytermet nem kötelező elhagyni, a rendre a teremben és a folyosón a hetes
felügyel (az ügyeletes tanár segítségével)



A közösségi terekben, folyosón, udvaron az ügyeletes pedagógusok mellett az iskolaőr
is ügyeletet lát el!



Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani 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 és környező forgalom függvényében
lehetőség szerint nyitva kell tartani. Ennek felelőse az osztálytermekben a hetes, a
közösségi terekben az intézményvezető és a takarító.



Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat



Az udvaron tartózkodó gyerekeknek kötelező a jelzőcsengetéskor osztályonként
sorakozni, a szükséges távolság betartásával



Esős időben kötelező az osztályteremben maradni, a folyosón való csoportosulást el kell
kerülni.



Minden szünet végén ajánlott a tantermekben kihelyezett kézfertőtlenítő gél használata,
étkezések előtt kötelező a fertőtlenítő kézmosás!

Udvar használata:


A megfelelő védőtávolság betartása miatt, az osztályok keveredésének elkerülésével az
udvari használatot az alábbiak szerint osztottuk be:
1. óra előtti szünet

7.00-7.40

alsó tagozat

1. óra utáni szünet

8.30-8.40

felső tagozat

2. óra utáni szünet

9.25-9.40

tízórai szünet: mindenki a
termében tízóraizik

3. óra utáni szünet

10.25-10.35

alsó tagozat

4. óra utáni szünet

11.20-11.30

felső tagozat

Mosdók használata:





A szociális helységekben biztosítjuk a melegvizes, szappanos kézmosási és a vírusölő
hatású kézfertőtlenítési lehetőséget.
Kéztörlésre papírtörlőket kötelező használni!
A személyi higiéniai szabályokról részletes tájékoztatást kapnak a tanulók az
osztályfőnöktől.
A mosdókban elkerülendő a csoportosulás!

Testnevelés óra:


A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során
mellőzni fogjuk a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban)
végeztetjük.

Tanórák:


Növelni kívánjuk a szabadban megtartható tanórák számát. Jó idő esetén az udvaron
lévő külső tanteremben is lesznek tanórák.

Termek:


Minden teremben lesz kihelyezett kézfertőtlenítő, aminek használata a terembe való
belépéskor kötelező! Ha többször lép be, akkor annyiszor, amennyiszer belép oda a
tanuló!



Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat



Az osztályban utolsó tanítási óra után a lehető leghamarabb el kell hagyni a termet úgy,
hogy minden felsezerelést a tanuló magával visz! Az osztálytermekbe ezután már NEM
SZABAD belépni a következő tanítási napig.

Betegség gyanúja:


A szülő felelőssége, hogy betegség tüneteit mutató gyerek – a tanulótársak és az iskola
dolgozóinak védelmében – NE jöjjön iskolába! (asztmás, allergiás esetek kivételt
képeznek, de erről kérjük, hogy hozzanak orvosi igazolást a gyermek
osztályfőnökének!)



A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja. Amennyiben gyermekén tüneteket észlel, (száraz köhögés, láz, íz-és
szagérzékelés elvesztése) azonnal forduljanak orvoshoz.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt
fertőzés van. A további teendőket egy külön protokoll tartalmazza.



Betegség gyanújának felmerülésekor a szülő köteles felvenni a kapcsolatot a gyermek
orvosával!



Az iskolában tüneteket mutató gyermeket elkülönítjük, és felvesszük az egészségügyi
szervezetekkel a kapcsolatot.



Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozó tartós betegsége van (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedése) és erről orvosi
igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.



Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.



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



A gyógyult gyermeket csak akkor áll módunkban fogadni, ha az érkezése napján
hivatalos orvosi igazolással rendelkezik. Ameddig ezt nem mutatja be, a tanuló nem
léphet a közösségbe!

Programok:








A zárt téri programok helyett előnyben részesítjük a szabadtéri osztályprogramokat a
járványügyi szabályokat betartva.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, kulturális program) rendezvény megszervezése
során tekintettel leszünk az alábbiakra:
az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása,
a rendezvények estleges elmaradásával.

Kommunikáció:




A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg.
A szülői értekezletek és fogadóórák információit e-mailben, a KRÉTA rendszerben
és osztálycsoportokon keresztül is eljuttatjuk Önökhöz.
Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjanak! Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein
kell követni.

Jelen intzékedési terv módosításáig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról a helyben szokásos módon értesítjük a szülőket!

A fenti szabályok az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, batrtásuk közös
érdekünk!

Intézményünk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy biztosítsa az iskola zavartalan és
biztonságos működését. Számítunk az Önök megértésére és segítő, felelősségteljes
együttműködésére! Mindezekre az intézkedésekre az iskolák biztonságos működése érdekében
van szükség.
Vigyázzunk egymásra!

Hetvehely, 2020. augusztus 29.
Erős Andrea
intézményvezető

