Intézményvezetői utasítás

Járványügyi intézkedések
2022/03/07. sz.
2021/2022-es tanév
Az Intézményvezetői utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési
terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről”, az ezt módosító VIII. sz. /4541/2021/KOAT sz. „Védekezés a köznevelési
intézményekben” című, valamint a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti
Népegészségügyi Központ „Javasolt alapelvek a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos,
köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalához” figyelembevételével készült.
6. sz. módosítás (változásokkal egységes szerkezetben)

Tanulók fogadása
A nevelési-oktatási intézményeket 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, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról; telefonon értesítsék a gyermek háziorvosát. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen 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.
Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell
igazolni.
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Széchenyi úti épület
 Reggeli érkezéskor a főbejárat nem használható.
 A szülők gyermeküket (beleértve az ügyeletre érkezőket is) a bejáratig
kísérhetik, erre 3 udvarra nyíló kapu áll a rendelkezésükre.
 Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata. Ezt a takarítók felügyelik.
A tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét.
Az elsősök és másodikosok az 1-es és 2-es ajtón (kisudvar felöli bal és jobb
oldali ajtó) a harmadik és negyedik évfolyamosok a 3-as ajtón (hátsó bejárati
ajtó) érkeznek és távoznak.
 A 16 óra előtt távozók a porta felőli bejáraton keresztül hagyják el az épületet, a
szülők az épületen kívül várakoznak.
 A 16:00 és 16:15 között végző diákokat –a csoportban megbeszéltek szerint- az
udvaron várják a szülők.
 A tanítás kezdete után ügyintézés céljából a belépés csak a főbejáraton történhet.
 A portás felírja a beérkező nevét és az érkezés-távozás időpontját.
 Az intézmény mosdóiban elhelyezésre kerül folyékony szappan, papír kéztörlő.
Ezek pótlása a takarítók feladata.
 A fentieket az intézményvezető-helyettes ellenőrzi.
Rákóczi úti épület
 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
 Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás
bemutatásával kell igazolni.
 Reggel a diákok az udvaron gyülekeznek. 7:30-tól mindenki bevonul a
tantermébe.






Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata. Ezt a takarítók felügyelik.
Az első órát tanító pedagógus 7:55-től az osztályteremben tartózkodik, felügyel.
A tanítás kezdete után a belépés csak a Rákóczi úti bejáraton történhet.
Az intézmény mosdóiban elhelyezésre kerül folyékony szappan, papír kéztörlő,
melynek pótlása a takarítók feladata.
 A
fentieket
az
intézményvezető-helyettesek
ellenőrzik.
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Szünetek rendje
Széchenyi úti épület
 Az első szünetben tízóraizik az 1-2. évfolyam, a többiek a második szünetben.
 A szünetről a reggeli érkezéskor használt ajtókon át vonulnak be az osztályterembe.
 Rossz
idő
esetén
minden
osztály
a
saját
termében
marad.
Rákóczi úti épület
 A kivonulás a torlódás elkerülése érdekében 2-2 ajtón történik.
Szünetek utáni bevonulás az udvarról:
-

Az osztályok sorba állnak az udvaron az osztályjelzéseknél.
Ügyeletes nevelő indítja az osztályokat az épületbe.
A pedagógusok jelző csengetéskor indulnak az adott terembe és fogadják az osztályokat.

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon
 A tanórák többségét minden osztálynak a saját tantermében tartjuk meg. Csoportbontás
esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a
takarítók.
 A tornateremben az öltözőpadokat az osztályok között fertőtleníteni kell.
Ebéd rendje
 A napközis csoportok, egymás után étkeznek a napközis nevelő felügyeletével az
ebédeltetési ütemtervnek megfelelően – rend és időbeosztás szerint-. Az ebédlőbe csak
kézmosás után léphetnek be!
Elkülönítő, izolációs helyiség
 A Rákóczi úti épület orvosi szobájában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben mutat
fertőzésre utaló tüneteket.
 A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el, akik számára kötelező a
gumikesztyű és a maszk használata.
 A fertőtlenítő kézmosásra a helyiség melletti mosdóban van lehetőség.
 Értesítjük a szülőt, akihez kikísérjük a bejárathoz a gyermeket, ha megérkezik.
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Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás
 A szülők a gyermek iskolába érkezésekor/távozásakor csak az évfolyam számára
kijelölt bejáratig jöhetnek.
 Személyes ügyintézés esetén a belépők nevét, belépés idejét és kilépés idejét a portán
rögzíteni kell.
 Amennyiben gyermeknél tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés,
torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése) értesíti a szülőt, aki a gyermeket
köteles az iskolából elvinni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális
eljárásrendje alapján a háziorvost azonnal felkeresni vagy telefonon értesíteni.
 A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll.
 A szülő által igénybe vehető 3 nap igazolás járvány idején betegség igazolására nem
használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére írásban benyújtott szülői
igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező.
 A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az
egyik gondviselő 7:30-16 óra között elérhető.
 Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, melyet a gondviselő
rendszeresen kísérjen figyelemmel. Tájékoztatásra használt felület még az iskola
honlapja és a zárt iskolai és osztály facebook csoportok.
 A szülő a járványügyi szabályok rá vonatkozó részének tudomásul vételéről
nyilatkozatot köteles tenni.

Diákok tájékoztatása
 A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök végez.
 A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek.
 Aktuális változásokról az e-ellenőrzőn illetve az intézményi faliújságokon is
tájékoztatjuk a tanulókat.
Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése
 A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént.
 A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére a tanítási órak alatt kerül sor
 Az idegen nyelvi szaktantermekben tartott órák után felületfertőtlenítést végeznek a
takarítók.
 Csoportbontás esetén (8. o. matematika, SNI tagozat, stb.) az érintett tantermekben óra
előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
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 A délutáni időszakban minden intézményi helyiségben el kell végezni a felmosást és
felület törlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel.
 Az informatika szaktanterem billentyűzeteit a rendszergazda fertőtleníti.
 Az intézményben használt eszközöket, játékokat, sportszereket használat előtt
fertőtleníteni kell.
Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.
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.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell
követni.
Az új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetek
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
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• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
A 2022/03/07. sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői utasítás hatályba lépése 2022.
március 07. Ezzel együtt a 2021/10/16. sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői utasítás
érvényét veszti.
Cegléd, 2022. március 06.

Bögös István
intézményvezető
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