A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrend
Helyi eljárásrendje
(2020. október 01-jei módosítás)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott, a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrend szabályairól szóló intézkedési terv (protokoll) alapján
(mindenkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ – továbbiakban NNK – és Operatív Törzs
iránymutatásait figyelembe véve) iskolánk kidolgozta a tanulók, szüleik és az intézmény
dolgozói számára kötelezően betartandó előírásokat. Ezek a protokoll módosításáig vagy
visszavonásáig maradnak érvényben, módosításukra a járványügyi helyzet alakulásától
függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Az intézmény vezetése az elmúlt időszakban felmérte a tisztítószerek, kézfertőtlenítők
iskolai készletét és hosszabb távú szükségleteit, minden épületben ellenőrizte az tanév
biztonságos megkezdéséhez szükséges fertőtlenítő nagytakarítást, felkészítette az iskola
dolgozóit, pedagógusait a veszélyeket elhárító munkavégzésre.



A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.



A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék el az iskolába,
gondoskodjanak a mielőbbi orvosi vizsgálatról a tanulótársak, pedagógusok és itt
dolgozók védelme érdekében.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy családjában koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.



Intézményünkbe való belépéskor minden diáknak, pedagógusnak és dolgozónak
kötelező a kézfertőtlenítés.



2020. október 01-től az iskola bejáratánál testhőmérséklet mérés történik, amely a
gyerekekre, a látogatókra és a felnőtt dolgozókra nézve is kötelező. A testhőmérséklet
mérését intézményünk dolgozói végzik jó idő esetén a kapunál, esős idő esetén az
iskola főbejáratánál.



Az EMMI rendelet értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor
mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve
gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és
erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.


A nap során több alkalommal fel kell hívni a gyerekek figyelmét a gyakori kézmosás
és

kézfertőtlenítés

pedagógus/pedagógiai

alkalmazására.

Étkezések

előtt

asszisztens/gyermekfelügyelő

az

étkezést

felelős

a

felügyelő

kézmosásért,

kézfertőtlenítésért.


Az első tanítási napon, osztályfőnöki óra keretében minden tanulónak kötelező egy
virológiai tájékoztató megtekintése, amelynek megtekintését aláírásával. tanúsítja.



A szülők a járványügyi készenlét ideje alatt az iskola kapujáig kísérhetik a gyerekeket.
Az első osztályos tanulók szülei az első és a második héten a bejárati ajtóig jöhetnek a
kisdiákokkal.



Felnőtt előzetes, telefonos időpontegyeztetés alapján, kézfertőtlenítő használatával,
maszkban léphet be az intézménybe, melyet a portán dokumentálni szükséges.
Időpontegyeztetés telefonszáma: 06/42-512-841



Az udvaron az alsó tagozatos diákok az osztályuk számára kijelölt zónákban
tartózkodhatnak, ezek rendjét az udvari ügyeletes pedagógusok ellenőrzik.



A közösségi terekben (folyosókon, lépcsőházban, Aulában, mellékhelyiségekben) a
felső tagozatos gyerekeknek és dolgozóknak maszk viselése kötelező!



Zárt térben, az órákon, egyéb foglalkozásokon a maszk viselése a saját és mások
egészségének védelmében kifejezetten ajánlott.



A Könyvtárban a tanulók számára a maszk viselése kötelező.



Rossz idő esetén az alsó tagozatos diákok a saját tantermeikben, a felső tagozat tanulói
az aulában maszk viselésével, a védőtávolságot betartva tartózkodnak.



Jelzőcsengő jelzi az órák kezdetét, ekkor a tanulók a védőtávolság betartásával az
osztályuk számára kijelölt területen sorakoznak, állandó párokat kialakítva, és
osztályonként lehet a tantermekbe bevonulni



A kézzel gyakran érintett felületeket a közösségi terekben (ilyenek a padok, asztalok,
székek, az ajtó- és ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók
csaptelepei, WC lehúzók) összességét a tanítási órák alatt rendszeres fertőtlenítéssel
tisztítjuk.



A tornatermek öltözőjében az osztályok nem keveredhetnek, egyszerre egy osztály
tartózkodhat bent. A testnevelés órák csúsztatott időpontban kezdődnek illetve
fejeződnek be, a keveredés megakadályozása érdekében.



A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren is megvalósíthatjuk, ehhez
a tanulóknak kinti ruházatot is kell hozni. Az órák során mellőzni kell a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat, célszerű állandó párokat kialakítani a gyakorlatoknál.



Minden osztályterem rendelkezik saját kézfertőtlenítővel és tartalék eldobható
maszkokkal, a tanítási órák zavartalansága és szakmai munkája érdekében ezek
használata célszerű.



Szaktantermi oktatás vizuális kultúra, testnevelés, idegen nyelvi, informatika,
hittan/etika órák keretében valósul csak meg. A szaktantermek minden osztály után
fertőtlenítésre kerülnek.



A tanórákon és a délutáni foglalkozásokon az osztályok a számukra kijelölt
osztálytermekben tanulnak. A tantermek fertőtlenítése a nap folyamán időszakos.



Énekkari foglalkozásaink a jáványügyi készenlét idején szünetelnek.



A művészeti oktatások esetében biztosított a megfelelő fertőtlenítés az adott
tantermekben.



Az informatika terem fertőtlenítése minden tanítási óra után kötelező.



Fertőtlenítés a közösségi tereken minden nap folyamatos. Technikai dolgozóink és
közfoglalkoztatott munkatársaink részt vesznek intézményünk alapos, mindenre
kiterjedő fertőtlenítő takarításának elvégzésében, valamint a fertőtlenítő szerek és
papír kéztörlők naponkénti ellenőrzésében és kihelyezésében.



A takarítások elvégzését és a fertőtlenítéshez szükséges anyagok kihelyezését és
pótlását a tagintézmény vezetője vagy az általa megbízott személy – Mátyásné
Konczos Zsuzsanna - ellenőrzi. Ezekhez a szükséges anyagokat a fenntartó
Nyíregyházi Tankerületi Központ biztosítja.



A tisztító- és fertőtlenítőszerek kiosztásáról készletnyilvántartás vezetése kötelező,
felelőse Mátyásné Konczos Zsuzsanna.



Tantermekben és közösségi terekben a takarítás és fertőtlenítés dokumentálása
kötelező a termekben elhelyezett takarítási napló vezetésével. A takarítási napló
vezetésének ellenőrzéséért felelős a tagintézmény vezetője vagy az általa megbízott
személy – Mátyásné Konczos Zsuzsanna.



A tanári szobában törekedni kell a megfelelő távolságtartásra és a higiéniai
követelmények betartására.



Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres és alapos szellőztetésre az intézmény
helyiségeiben.



A tankonyha használata a járványügyi készenlét idején szünetel.



Tízórait és uzsonnát az osztályok külön dobozokban kapják, elfogyasztásuk az
osztálytermekben történik az adott pedagógus felügyelete mellett.



5. órában az alsó tagozat ebédel, az alsósokat követően a felső tagozatos diákok
ebédelnek. Az ebédlőben a higiéniai előírások, és a megfelelő távolságtartás betartása
kötelező.



Az ebédlő előtti sorakozónál a védőtávolság betartása kötelező.



Mosdó használata során a megfelelő védőtávolság betartása, valamint a gondos
kézmosás kötelező minden tanuló számára. Az öltözőkben lévő mosdókra is ez a
szabály érvényes.





Kilépés délután az alsó tagozatos diákoknak a következő időpontokban történik:


4.a osztály: 15:45



3.a osztály: 15:50



2.a osztály: 15:55



1.a osztály: 16:00

A felső tagozatos tanulók önállóan, a távolságtartás szabályát betartva hagyhatják el az
intézményt, a tanulói kilépő portán történő felmutatásával.



A szülők, gondviselők a gyerekeket az intézmény kapuján kívül várhatják.



Iskolai, közösségi rendezvények megtartása során a mindenkori járványügyi
intézkedések betartása kötelező.



A gondviselőkkel történő folyamatos kapcsolattás során törekedni szükséges a
digitális felületek igénybe vételére (Kréta és Classroom).



Az intézményt kizárólag egészséges tanuló és dolgozó látogathatja.



Ha egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell különíteni az iskolai elkülönítő szobába.



Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell, akinek feltétlenül
meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát/gyermekorvosát. A tanulót
folyamatosan felügyelni kell a szülő/gondviselő megérkezéséig az intézmény területén
kijelölt elkülönítő szobában.



A felügyeletet biztosító személy számára a maszk és kesztyű használata kötelező.



A beteg gyermek az iskolába az eddigi rendnek megfelelően, csak érvényes orvosi
igazolás vagy kórházi zárójelentés birtokában térhet vissza és vehet részt az oktatónevelő munkában. Pedagógusaink csak ezeket a dokumentumokat fogadhatják el.



Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt (például szív-érrendszeri
megbetegedések,

cukorbetegség,

légzőszervi

megbetegedések,

rosszindulatú

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek), erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, igazoltnak tekintjük.


Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt időszakra.



Ha az intézményben koronavírusos megbetegedés történik, vagy gyanúja áll fenn, az
intézmény

az

országos

eljárásrendben

szereplő

egészségügyi

hatóságokat

haladéktalanul értesíteni köteles. Az egészségügyi hatóságok az NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelően kötelesek eljárni.


Kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a
gyermekek, tanulók feltétlenül kapjanak otthon is részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési
etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. Segítő és
felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!
Nyíregyháza, 2020. október 01.
Tamás Csaba
tagintézmény-vezető

A kollégiumra vonatkozó szabályok
1. A Szülő/ Gondviselő köteles Nyilatkozatot kitölteni a gyermek egészségi
állapotáról, a beköltözést megelőző 2 hétre vonatkozólag.
2. A szobák beosztása a távolság betartásával a leány és fiú kollégiumi szárnyban
egyaránt a beköltözés során kialakítandó.
3. Fertőzésgyanús esetben a gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell, és a tanulót a
kijelölt elkülönítő szobában kell elhelyezni a gondviselő érkezéséig.
4. Beteg gyerekek elhelyezése, felügyelete a kijelölt elkülönítő szobákban kizárólag
szájmaszkban és gumikesztyűben történhet, felügyeletükért a kollégiumi ápoló
felelős.
5. Érintésmentes hőmérővel a gyerekek hőmérsékletét minden reggel és szükség
esetén meg kell mérni!
6. A kollégiumba belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező a gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.
7. A szülő csak előre egyeztetett időpontban látogathatja a kollégiumot, kötelező
számára a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés alkalmazása.
8. Dokumentálni kell a látogató személy beérkezését és távozását.
9. Az ágyneműket lehetőség szerint heti rendszerességgel kell kimosni,
fertőtleníteni.
10. A gyermek csak saját szobájában tartózkodhat, amelyet számára a beköltözéskor
kijelöltek.
11. A közösségi terekben a felső tagozatosoknak kötelező a szájmaszk viselése,
valamint a kellő távolság betartása a többiek esetében.
12. A reggeli és a vacsora ideje alatt az ebédlőben a 1,5 méter távolság biztosítása
kötelező.
13. Minden beutazáskor hőmérséklet mérése érintésmentes hőmérővel, felszállás
előtt a beutazást felügyelő ügyeletes által.
14. A beutazások és beköltözések alkalmával a táskák, ruhák fertőtlenítése
megtörténik.
15. A Nyíregyházi Tankerületi Központ által biztosított autóbuszon a szájmaszk
használata kötelező a ki- és beutazások alkalmával, megfelelő méretű közlekedési
eszköz esetén a távolságtartás betartása is kötelező!

Nyíregyháza, 2020. augusztus 26.

Baloghné Horváth Anna
Kollégiumvezető

