INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
A 2021/2022-es TANÉVBEN

Intézményünk védelmi intézkedései a járványügyi készültség idejére

Az új tanévet hagyományos munkarendben kezdhetjük meg, ám a járványügyi helyzetre való
tekintettel számos komoly, szigorító intézkedést kell bevezetnünk, melyek betartása és
betartatása mindannyiunk érdeke.
Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 2021.
május 24-i keltezésű, 4. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)” című protokoll alapján
készült.

Az intézmény takarítása, fertőtlenítése


Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő
fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások
végrehajtását.



A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.



A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a
szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

Az intézmény látogatása, az intézményben való tartózkodás
-

•
•
•
•

•
•

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Intézményünkben csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek
tartózkodhatnak.
Az intézménybe való beléptetés (érkezés/távozás) rendje: az óvodás gyermekek az
óvodai Rottenbiller utca felőli bejáratot, az általános iskolai tanulók és a
gimnáziumi tanulók kizárólag az intézmény főbejáratát használhatják. A tanórák
befejezését követően az általános iskolai és a gimnáziumi tanulók épületből való
távozásra szintén az intézmény főbejáratát használhatják.
A szülők csak az óvoda kapujáig, illetve az intézmény főbejáratáig kísérhetik
gyermeküket.
Az EMMI 29/2021-es határozata szerint a következőkről rendelkezek december 1.
napjától :
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A köznevelési intézménybe csak azok léphetnek be, akik rendelkeznek a COVID-19
védettséget igazoló okirattal, EU-s igazolvánnyal vagy plasztikkártyával vagy mobil
applikációval és abból annak érvényessége megállapítható.
A köznevelési intézmény megbízott dolgozója ezt köteles ellenőrizni.
A rendelkezés nem vonatkozik a köznevelési intézményhez tartozó gyermekre, az ott
oktató- és nevelőmunkát végző alkalmazottra, elháríthatatlan eseménnyel összefüggő
tevékenységet folytató személyre.
A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő
egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a
köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott
pontig léphet be.
Az óvoda esetében az óvoda bejárati ajtaja (I. emelet lépcsőház). Az iskola esetében a
két bejárati ajtó közötti területek.
Az óvodába beszoktatós gyermekek egyik szülője váltócipő, vagy lábzsák
használata mellett tartózkodhat az óvoda vezető által arra kijelölt helyiségekben.
Igyekszünk azonos teremben megoldani a tanórákat, kivéve a csoportbontásokat
és szaktantermi órákat. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
lehetséges, de nem kötelező.
Az iskolában a tanulók saját osztálytermükben maszk nélkül tartózkodhatnak, de más
osztályok termeibe nem mehetnek át.
Főszabály szerint a közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható
be a közösségi terekben, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az
órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, így a tornaórák
előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
Rendezvényeink megszervezése során figyelemmel kell lennünk az Operatív Törzs
által meghatározott létszámkorlát, valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok betartására.
Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). A szülők további
tájékoztatása online (KRÉTA rendszer, e-mail, intézmény honlapja) formában történik.
Személyes ügyintézés csak előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
•
•

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek alaposan fertőtlenítenie kell a kezét.
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A tanév első napján tájékoztatót tartunk minden osztályban a vírushelyzet miatti új
szabályokról, a maszkviselésről, a kézfertőtlenítésről, a köhögési etikettről.
Kézfertőtlenítőszert a folyosókon is elhelyezünk.
Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni.
Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne
pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!
Meg kell tanulni a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.
A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi
többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális
helyiségekben) 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 lehúzok, stb.
• valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésre kerüljenek.
Az informatika szaktanteremben a billentyűzet fertőtlenítéséről a tanulóknak önállóan
kell gondoskodniuk, mely tevékenységet az oktató felügyel és ellenőriz.
A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.
A szociális helyiségek takarításáról munkalapot kell vezetni.
A tanulók kötelesek kijelölt termük tisztaságára ügyelni!
Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.
Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés
szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás
függvényében, mely a hetes feladata.
A pedagógusok fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók betartsák az
alapvető higiénés szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat,
szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell.

Az étkezésre vonatkozó szabályok
•
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Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tanulók alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető
legyen, ezért nagyon fontos az étkezés időpontjainak betartása, valamint sorban
álláskor a védőtávolság megléte.
Ebédeltetési rend:
Az étkezőben kifüggesztett rend
szerint.

Az ebédlőben csak azonos évfolyamba tartozó diákok ülhetnek ebédelni egy asztalhoz (egy
asztalnál legfeljebb ketten ülhetnek).
• Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze
semmit, ne csoportosuljanak!
• Ebédszünetben a tanulók nem hagyhatják el az iskola épületét!
• Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni,
a konyha vezetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan
monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Külföldről érkező kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok


A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok
alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal
egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés
alá esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell
kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó
tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti
hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.

A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok
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A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.
Beköltözéskor tanulónként maximum 1 fő szülő léphet be a kollégium területére,
számára javasolt a maszk viselése.
Amennyiben a kollégiumvezető úgy ítéli meg, kérhet érvényes orvosi igazolást arról,
hogy a tanuló közösségbe mehet, illetve egészséges, fertőző betegségben nem szenved.
Rendezvények esetében, ha a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk
használata javasolt.
A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és
illemhelyiségekben is lehetőség szerint be kell tartani a távolságtartás szabályait.
A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni az erre
kijelölt betegszobában.

Az iskola egészségügyi ellátás szabályai
•

•
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Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően,
amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.
sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint
a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a
pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében - védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra - a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő
szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban
tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

Tanulói hiányzások kezelése
•

•
•
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Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, 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 időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni. Vagyis: ha a gyermek, a tanuló távolmaradását
nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell
a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

Teendők beteg személy esetén
•

•

•
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A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség
szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén
dokumentálunk.
A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük (az
iskolában és a kollégiumban szintenként az arra kijelölt helyiségben), egyúttal értesítjük
az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodni kell, aki köteles
gyermekéért a lehető legrövidebb időn belül - kollégiumi tanuló esetén még az
elkülönítés napján - jönni, illetve köteles a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát
értesíteni. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A betegség tüneteit produkáló tanulónak szintén ajánlott a maszk viselése az elkülönítés
alatt, az intézményben való tartózkodás idején.
A gyermek az óvodába/iskolába/kollégiumba kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormanv.hu és a www.oktatas.hu felületein kell
követni.
Az intézményünket érintő intézkedésekkel kapcsolatban, illetve az esetleges változásokról a
helyben szokásos módon adunk tájékoztatást.
Budapest, 2021. december 1.
dr. Lásztity Jovánka sk.
igazgató

