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COVID 19
ELJÁRÁS REND
2020/2021. TANÉVBEN JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN

Az oktatás a 2020/2021-es tanévben tantermi körülmények között indult. A vírushelyzet miatt azonban
mindannyiunk részéről felelős magatartás szükséges annak érdekében, hogy a tanév során lehetőleg ne legyen
megbetegedés az iskolánkban. Ennek érdekében a következő szabályok betartását tartjuk fontosnak.
Tanévkezdésre:

Az intézmény épületében mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő takarítás történt a nyár folyamán.
Közzétettük az aktuális információkat, a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos
kiemelt híreket, tájékoztatókat. Tanévkezdéskor felmértük az tantermen kívüli digitális oktatás
esetleges bekövetkezése esetére az eszközöket, háttereket, elérhetőségeket.
SZÜLŐKNEK:
-

A szülők, gyermeküket reggel csak a bejáratig kísérhetik, és délután ott várják őket. A bejárat előtt
kerüljék a csoportosulást, törekedjenek a megfelelő távolság tartására.

-

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
A szülőknek fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a
leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új
koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy
elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a
gyermekén, akkor kérjük, hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. A legenyhébb tüneteinek
jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket
Továbbra is az az alapelv, hogy az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés
tüneteit mutatja, az telefonon hívja fel a háziorvost, vagy gyermekorvost, és ne vigye a
rendelőbe a gyermeket. Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a
fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott
eljárásrend alapján kell eljárnia, és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek
eredménye határozza meg a további intézkedéseket.
Ha egy diáknál az iskolában, tanítás közben jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni kell
mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről.
A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
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.
Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.

-

-

-

-
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(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
Vagyis:

-

-

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok
felé!
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek
tartózkodhatnak.
Az intézménybe, a járványra való tekintettel, a bejárás egész évben tilos. A gyermekeket
a bejáratig lehet kísérni, s délután a bejárat előtt lehet várakozni.
Hivatalos ügyben csak előre egyeztetett időpontban lehet az iskolába bejönni, de ha
lehetséges online, vagy telefonos ügyintézést kell folytatni. Telefon: 92/584 020.
Az intézmény területére belépők orrot és szájat eltakaró maszkot kötelesek viselni. Az
intézményben való tartózkodáskor a maszk viselete és másfél méter távolságtartás
kötelező.
Halaszthatatlan feltétlenül személyes ügyintézés esetén az iskola területére lépés után
azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
Szülői értekezleteket a járványügyi előírásoknak megfelelően szervezzük, amelyekről
értesítést küldünk.

TANULÓKNAK:
- Az iskola épületében, kivéve a tantermeket és az ebédlőt, az ott tartózkodás idején kötelező
a szájat és orrot eltakaró maszk viselése (folyosókon, mellékhelyiségekben)!
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az udvaron is.
- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek a kijelölt kézfertőtlenítő pontokon,
fertőtlenítenie kell a kezét!
- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni a kihelyezett fertőtlenítő
szappannal!
- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet!
- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem
pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
- Meg kell tanulni a köhögési szabályokat!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
- Nagyon kell figyelni arra, hogy akkor menjetek tízóraizni, iskolatejért vagy ebédelni, amikor
a nektek kijelölt időtök van! Tartsátok be a kialakított rendszert! Kerülni kell a
csoportosulást!
- A tanterem tisztaságára ügyelni kell!
- Tízórai és uzsonna egészséges tárolása érdekében kérjünk, zacskó vagy uzsonnás doboz
használatát!
- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) szellőztetés szükséges teljes ablaknyitással az időjárás
függvényében, amely a hetes, vagy az ezzel megbízott tanulók feladata.
- A testnevelésórák jó idő esetén a szabadban kerülnek megtartásra.
- Az udvaron is és az iskola épületében mindenhol kerülni kell a csoportosulást az
osztályok keveredését!
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-

Jó idő esetén az óraközi szüneteket az udvaron kell tölteni, rossz idő esetén az óraközi
szünetekben a diákoknak a folyosón kell tartózkodni, és ott maszkot kell viselni.
A betegnek látszó diákot el kell különíteni. Ha lehetséges, a szülő bevonásával, orvoshoz kell
küldeni. Ajánlott a lázmérés is.
Az a diák, aki lázas vagy rosszul érzi magát, ne jöjjön iskolába, a szülő vegye fel a
kapcsolatot a házi orvosával!
ISKOLÁBA A HIÁNYZÓ TANULÓ CSAK ORVOSI IGAZOLÁSSAL TÉRHET
VISSZA, amit azonnal be kell mutatnia, vagy át kell adnia az osztályfőnökének!

Az iskola dolgozóinak, tanulóinak a zárt közösségi tereken kötelező a maszk használata!
Takarítás, fertőtlenítés:
 Napközben teremcserék, bontott csoportú órák után fertőtlenítő takarításra kerül sor.
 A mosdókat minden tanítási óra alatt fertőtlenítjük.
 A tanítás végén a tantermekben teljeskörű fertőtlenítő takarításra kerül sor.
 A villanykapcsolók, kilincsek, lépcsőkorlátok, oktatási eszközök rendszeres (napi többszöri)
fertőtlenítésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A tanulmányi versenyek rendje:
A tanév folyamán, amíg a járványügyi helyzet indokolja, csak online meghirdetett versenyen
vesznek részt tanulóink.
Rendezvények, kirándulások:
Személyes kontaktust igénylő programokat, rendezvényeket a jelenlegi helyzetben nem szervezünk
tanulóinknak (színházlátogatás, LEP, bábszínház, koncert, ünnepi műsorok stb.) A tanulmányi, illetve
egyéb kirándulásokat a tavaszi, koranyári időszakra tervezzük.
A járványügyi helyzet változásait figyelemmel kísérjük. A változásokat folyamatosan közzé tesszük az
iskola honlapján.

Pókaszepetk, 2020. szeptember 11.
Kovács Árpádné
intézményvezető

