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Helyi Intézkedési Terv a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről
1.

Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, a szükséges
karbantartási, javítási munkát végzőn, a jogszabályon alapuló
kötelezettségteljesítése céljából érkezőn, a tanulón kívül más személy nem
léphet be. Ettől eltérő esetben belépés csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, hivatalos ügyintézésre és a kifejezetten szülők részére szervezett
programon való részvétel céljából lehetséges.

2.

2020. október l-jétől az intézménybe csak az a tanuló, ott dolgozó és az
intézményben feladatot teljesítő személy léphet be, akinek a testhőmérséklete
nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

3.

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy
meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a
törvényes képviselőt telefonon haladéktalanul tájékoztatni kell.

4.

Az a nagykorú személy, aki a tanulót az intézménybe kíséri, maszkban beléphet
a testhőmérséklet-mérési pontig az intézmény területére.

5.

Aki nem egyezik bele a testhőmérséklet mérésbe, nem léphet be az
intézménybe. Távolléte igazolatlan mulasztásnak minősül.

6.

A testhőmérséklet mérés gördülékeny lefolytatása érdekében reggel 7.30- 7.50ig a főkapu mellett a tornacsarnoknál lévő bejáratot is nyitva tartjuk. Kérem,
hogy a tanulók a lakóhelyükhöz vagy osztálytermükhez legközelebb eső
bejáratot vegyék igénybe!

7.

Érkezéskor és távozáskor kérjük a szülőket és tanulókat, kerüljék a bejáratok
közelében a csoportosulást.

8.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Ha tanítási időben a tanuló rosszul érzi magát,
betegség tüneteit mutatja, azonnal értesítjük a szülőt. A tanuló a szülő
megérkezéséig
felnőtt
felügyelet
mellet
elkülönítve
várakozik.
Kérjük a szülőket, 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
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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. "
9.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak
tekintjük. Igazolt a hiányzás továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül. Ebben az időszakban a tanuló a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A
tanulók távolmaradásával kapcsolatos szabályok a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényesek.

10. Maszk viselése az intézménybe belépők számára a tanulók, szüleik és a
pedagógusok védelme céljából kötelező.
11. A tanulók számára a maszkviselés a közösségi terekben, azaz a folyosókon,
lépcsőházakban, mellékhelyiségekben, orvosi rendelőben és előterében, az
iskolatitkárság és irodák területén, valamint a könyvtárban kölcsönzés illetve
gyermekfelügyelet ideje alatt kötelező. Kérjük, minden tanuló számára
biztosítsák a mindennapos iskolai felszerelés részeként. Ennek megfelelően
érkezéskor a maszkot fel kell venni az osztályterembe érkezésig.
12. A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Kérjük, hívják fel
gyermekeik figyelmét, hogy az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után
mossanak kezet vagy fertőtlenítsék a kezüket. (Az NNK ajánlása alapján
gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
13. A személyi higiéné alapvető szabályait a szülők is tudatosítsák a tanulókban.
Szoktassák otthon is az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendőhasználata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása, kézfertőtlenítés.
14. A szülői értekezleteket a személyes megjelenést mellőzve digitális formában
tervezzük. Az összeállított információs anyagot írott formában biztosítjuk. A
pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz részesítsék előnyben az elektronikus
csatornákat. Normál tanrendű oktatás során előzetes bejelentkezés alapján
lehetőséget biztosítunk egyéni fogadóórára.
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15. Az osztályok részére a tanórák túlnyomó részét saját osztálytermükbe
szervezzük, indokolt esetben a szakórák biztosítása érdekében (pl. kémia,
testnevelés, csoportbontások) keresnek fel más termeket a tanulók.
16. Az ebédlőben a megfelelő távolság biztosításához csökkentettük az ülőhelyek
számát. Az étkezések kisebb létszámú megvalósításához az étkeztetési rendhez
igazodva egy-egy osztály tanóráját csúsztatjuk. Csengetési rendünket nem
módosítjuk.
17. Az udvart a szünetekben egyidejűleg korlátozott létszámú tanuló használhatja.
A levegőztetéshez beosztást készítettünk.
18. Az iskolaegészségügyi szűrések óvintézkedések
előírásoknak megfelelően lezajlanak.

mellett

a

központi

19. Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre került. Tavaszra vagy későbbi évfolyamra
ütemezzük át.
20.

A délutáni, nem tanórai, de iskolai időben tervezett sportfoglalkozásokat és
sportköröket, valamint az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztem.

21. Az iskolai terembérlések tankerületi hatáskörben felfüggesztésre kerültek
A módosított Intézkedési terv a közzétételtől érvényes.
Budapest, 2020. 11. 13.

