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HELYI INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021-ES TANÉV JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Az intézményekbe - a Klebelsberg Központ utasítása szerint - csak tanulók, diákok,
alkalmazottak, hivatalos ügyet intézők léphetnek be.
A belépés szülő részére csak nagyon indokolt esetben, megfelelő távolságtartással,
maszkban engedhető meg. A tanulókat szüleik az iskola bejárati ajtajáig kísérhetik.
Ügyintézés céljából, előre egyeztetett időpontban érkezőknek a portánál kell jelentkezni.
Az intézménybe csak maszkban léphetnek be.
A szülői értekezleteket online fogjuk megtartani. A szülők a számukra szükséges információkat
e-mailben, a KRÉTA rendszeren keresztül kapják meg, illetve az iskola honlapján, valamint az
iskola bejárati ajtajára kifüggesztve tekinthetik meg.
Az iskola reggel 7:00-kor nyit. Az általános iskolások az udvar felőli bejáratot használhatják.
Sorakozó jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a földszinti, illetve az első emeleti folyosón
lesz.
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, dolgozó, felnőtt
látogathatja.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell az orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés kerül megállapításra.
Az intézménybe tüneteket mutató intézményi személy nem léphet be!
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
Valamennyi gyermek és az iskolában tartózkodó felnőtt számára a folyosón, közösségi
terekben kötelező a maszk használata.
Az iskolaépületben, tantermen kívül, a közösségi terekben lehetőség szerint a 1,5 méteres
védőtávolságot be kell tartani. A folyosókon való közlekedés során a jobb oldali haladást kell
követni a védőtávolság betartásával. Az intézményben a csoportosulást (3főnél több) el kell
kerülni.
A mosdókban, illetve az öltözőkben a megfelelő védőtávolság és a személyi higiénia betartása
különösen fontos.
Az intézménybe lépéskor a kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező!

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézménybe érkezők számára az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
biztosítunk, melynek használata kötelező.

A tanulók az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után alaposan kezet kell mossanak,
vagy kézfertőtlenítőt kell használjanak.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az
osztályfőnököktől, a szaktanároktól, ezek betartása minden tanuló számára kötelező.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A Szociális Alapszolgáltatási Központ iskolai konyha szabályzása szerint.
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi
megtörténnek a járványügyi előírások betartása mellett.

vizsgálatok

maradéktalanul

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartoznak, és tartós betegségük miatt orvosi igazolással rendelkeznek (például szívérrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek, immunszupprimált állapot), azt
bemutatva az esetleges hiányzásukat igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára.
A betegség időszakában, vagy az esetleges karantén idején a tanuló az otthona elhagyása
nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt
vehet az oktatásban.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, az elkülönítés helye az erre kijelölt egészségügyi
helyiségben történik.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell
hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.
KOMMUNIKÁCIÓ
Kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket
a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Iskolánkban a szülőkkel és tanulókkal a kommunikáció, telefonon, e-mailben, a KRÉTA
rendszeren keresztül, az iskola honlapján, illetve a portán és az iskolaajtóra kifüggesztve
történik.

