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AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.








A tanulók és a kísérő szülők kizárólag az udvar felöli bejárat felől közelíthetik meg
az intézményt. A szülők ezen a bejáraton adhatják át gyermeküket a kollégiumi
nevelőnek, kollégisták esetén az utazótáskát és egyéb papírokat is.
Az intézmény dolgozói a főbejáraton közlekedhetnek.
Ügyintézés esetén a főbejáraton a portaszolgálat veszi át a szülőtől/ hozzátartozótól a
kitöltendő dokumentumot is, ( iskolalátogatási stb.), melyet a megadott időpontban (34 nap) ugyanígy átvehet. A gazdasági iroda helyiségben csak intézményi dolgozó
tartózkodhat. A tanulók étkezési díjának befizetése meghatározott napon és időpontban
a portán lehetséges.
Az intézménybe lépéskor mindenkinek a kézfertőtlenítő használata kötelező,
melyet a portaszolgálat és az ügyeletes nevelők ellenőriznek.,
Szakszolgálati dolgozók, gyermekek, szülők a fejlesztésre a szakszolgálat bejáratát
használhatják.

2. Az intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások
megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.


Az óraközi szünetekben, tízórai alatt a szünetekben a következő protokoll szerint kell
eljárni:
8.40-8.55 TA 1-4. o., ÉA 1-8. o. tízóraiznak, ezután az osztályterembe mennek.
9.35-9.50 TA 5-8. o. tízóraizik az ebédlőben, az ÉA 9-12. o. a szaktanteremben
tízóraizik. Minden asztalnál max. 4 fő ülhet, 1, 5 m-es távolság betartásával. Ezután az
osztályterembe mennek.
10.30-10.40 és a 11.20-11.30-ig tartó szünetben, és 15.30-16.00-ig az alsósok a
sportpályán, felsősök az udvaron tartózkodnak, onnan vonulnak az osztályterembe
becsöngetéskor. Rossz idő esetén a szünetben a tanteremben maradnak a gyerekek.
12.10-es szünet: csak a TA 6-7-8. osztály van az udvaron.

EBÉDELTETÉSI REND:
1. 11.30-12.05.
2. 12.10-12.50.
3. 13.00-13.30.

Fejlesztő iskola és TA 1-2. osztály
ÉA 1-8. o.
TA 3-4., 5. osztály
ÉA 9-12. o.
TA 6., 7., 8. osztály
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3. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A 10 főnél nagyobb létszámú csoportokban az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
4. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. A
megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a
tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
5. 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.
6. Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezért minden tanítási nap végén a következőképpen kell
eljárni.




Az uzsonna után (15.30) a kollégiumi dolgozók a fentiek szerint felügyelnek a
gyerekekre, az asszisztensek 16.00-ig a termekben használatos eszközöket, játékokat
fertőtlenítik.
A kollégiumban az éjszakás dolgozó fertőtleníti le az aznap használt tárgyakat,
játékokat.

Rossz idő esetén a felsősök az emeleti folyosón, alsósok a tornaszobában lesznek.
7. Utazótanárok és az őket szállító sofőr „utazó csomaggal” lesz ellátva, melyet folyamatos
utántöltéssel biztosít az intézmény a járványügyi megelőző intézkedések betartása céljából.
8. A kollégiumba/diákotthonba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.
9. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat.
Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges, melyet a fogadó ügyeletes kollégiumi
dolgozó bonyolít le.
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10. A kollégiumban/diákotthonban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen
betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak.
11. A tanulók egészségvédelméért a kollégium/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a
lakókat naponta kikérdezik (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok
esetén testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A
koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
12. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató
tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. A szobákban a létszámot a
rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok
betartása mellett kell meghatározni.
13. A kollégiumban/diákotthonban, ha zárt térben rendezvény van vagy több személy
együttesen tartózkodik és 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 térben és időben lehetőség szerint tartsák be a bentlakók a távolságtartás
szabályait.
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN
Az egyszerű fertőtlenítési feladatokba a pedagógusok is bevonásra kerülnek:

-

-

-

A felületi fertőtlenítés: minden óraközi szünet után a
mellékhelyiségek takarításán túl a kilincsek, korlátok, lambéria
felületi fertőtlenítését is el kell végezni a takarító
személyzetnek.
A tantermekben a padok, használati tárgyak felületét minden
tanítási nap végén 15.30-tól a csoportban dolgozó asszisztens
fertőtleníti.
Testnevelés órán használt sportszereket az órát tartó
pedagógus fertőtleníti a tanítási óra végén.
A tornaszoba felületi fertőtlenítését a takarító személyzet végzi
naponta.
Ének szaktanteremben az órát tartó pedagógus fertőtleníti az
eszközöket.
Informatika szaktanteremeben minden tanítási óra után a
rendszergazda fertőtleníti az eszközöket.
Kollégiumban használt játékokat, eszközöket az éjszakás
nevelő fertőtleníti le minden nap végén.
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TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (pl. 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. A
gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Ennek
ellenőrzése, dokumentálás az osztályfőnökök feladata.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, melyet az
osztályfőnök koordinál.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
a részére előírt karantén időszakára.
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TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Riasztási protokoll
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Fertőzés gyanúját felkeltő tünetek, melynek észlelésekor elkülönítés
szükséges!!!!
Értesíteni kell az iskolaorvost és a szülőt !!
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A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve
a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben
fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
Barcs, 2020. 09. 01.

Androsits Bernadett
Intézményvezető

