ELJÁRÁSREND
A Hartyán Általános Iskola
járványügyi készenléttel kapcsolatos eljárásrendje
az EMMI 2020/21-es tanévre szóló protokollja alapján
A 2020/2021. tanév nem az eddig megszokott rendszerben indul.
Intézményünkben különböző prevenciós intézkedéseket vezettünk be mindannyiunk
egészsége érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)
protokollja alapján, ami módosításig vagy visszavonásig marad érvényben a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével.

EMMI protokoll:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_kozn
evelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf
Az eljárásrend célja a zökkenőmentes, a körülményekhez képest biztonságos, szakmailag
hatékony oktató- nevelő munka megszervezése, lebonyolítása.
Az intézményünkre vonatkozó eljárásrend pontjai:


Iskolánkat kizárólag egészséges, tünet- és panaszmentes tanuló és munkavállaló
látogathatja. Beteg, lázas gyermeket NE hozzanak iskolába, a közösség egészségének
megóvása érdekében betegség gyanúja esetén is maradjon otthon a gyermekük.
„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.”
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, intézkedési terv módosítása,
Budapest, 2020. szeptember 3.



Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermekek otthonában történő elkülönítése szükséges,
ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
o

láz,

o

köhögés,

o

nehézlégzés,

o

hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya.
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Kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség:
o


fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre?
„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete
után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a
fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”
Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is
érvényesül!
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új
koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)



Minden hiányzásról, annak okáról az osztályfőnököt tájékoztatni kell!



Családon belüli koronavírus fertőzés esetén a hatósági rendelkezések alapján a gyermek is
karanténra kötelezetté válik, bizonyított fertőzés esetén kérjük, mielőbb értesítsék az
osztályfőnököt!



Amennyiben a gyermeknél az intézményben betegség tünetei jelentkeznek, haladéktalanul
elkülönítjük, és értesítjük a szülőt, valamint az iskola orvosát. A beteg gyermek csak szülői
felügyelet mellett hagyhatja el az intézményt.



A termek, öltözők, közösségi terek, mellékhelyiségek takarítását és fertőtlenítését biztosítjuk,
kiemelt figyelemmel az öltözők, informatika- és nyelvi tantermek eszközeire, berendezéseire.
Ezekben a helyiségekben minden csoportváltás között megtörténik a fertőtlenítés.



Az intézmény teljes területén – ide értve a kapun belüli területet – valamint az iskola
környékén tilos a csoportosulás.
A közösségi terekben kötelező a maszk használata az intézmény valamennyi tanulójának és
pedagógusának, dolgozójának egyaránt.



A reggeli ügyeleten, illetve az iskola előtt történő csoportosulás megelőzése érdekében
törekedjen mindenki (kiemelten a felső tagozat) 7 30 után érkezni.



Reggelente a gyerekeket az iskola kapujáig kísérhetik.



A bejutás megkönnyítése érdekében megnyitottuk intézményünk régi bejáratát. Ezt a bejáratot
az alsó tagozatos tanítványaink használhatják. A felső tagozatos diákok a főbejáraton jöhetnek
be az épületbe.



Az intézménybe érkezéskor minden belépő vírusölő hatású kézfertőtlenítővel köteles
fertőtleníteni a kezeit.



A 730 után beérkező tanulók azonnal a szaktanterembe mennek.



A nap folyamán, a kötelező, rendszeres kézmosáshoz, tanulóink számára fertőtlenítő hatású
szappant és papírtörlőt biztosítunk.
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A felső tagozatos tanulók a tanóráikat követően – napközisek kivételével- a főbejáraton
távozhatnak.



A 1600 óra előtt távozó alsó tagozatosok szintén a főbejáraton keresztül hagyhatják el az
intézményt.



Délután szintén az iskola előtt várják a szülők a gyerekeket. A zsúfoltság elkerülése érdekében
az 1.a; 1.b; 1.n; 3.n osztály az iskola régi bejáratán, a 2.a; 2.b; 3.a; 3.b; 4.a és a felsős
napközisek a főbejáraton, a 2.n; 4.b valamint a 4.n a faház felől hagyja el az intézmény
területét.



A 1700 óráig tartó ügyeletet igénybe vevő tanítványaink a főbejáraton keresztül távozhatnak.



Az intézménybe a szülők nem léphetnek be, kizárólag az intézményvezetővel előre egyeztetett
időpontban, ügyintézés céljából. Ettől eltérni a kifejezetten szülők részére szervezett
programon való részvétel céljából lehet.
A belépésnél a kézfertőtlenítő használata, valamint az intézmény területén a maszk viselése
számukra kötelező.



Iskolánkban a tanulók szaktantermi rendszerben tanulnak. A tanórák közötti szünetekben az
intézmény pedagógusai megerősített ügyelettel, közlekedési folyosók kialakításával biztosítják
a tanulócsoportok számára a biztonságos átjutást a következő tanóra helyszínére, megelőzve
ezzel a csoportosulást. A tanulócsoportok váltása között, a szünetben fertőtlenítésre kerül a
tanterem.



A folyosókon, aulában törekszünk a távolságtartásra a szünetben.



Az udvari torlódások elkerülése érdekében felosztásra került az udvar.



Törekszünk a testnevelés órák szabadtéri megtartására.



Az öltözőt az alsó tagozatosok nem használják, a felsősök esetében is megoldott, hogy a
csoportok ne keveredjenek. Csoportváltások között az öltözőben fertőtlenítés történik.



Az iskolai munkát támogató szakemberek (utazó gyógypedagógus, hitoktató) kézfertőtlenítést
követően léphetnek be az épületbe. Számunkra is kötelező a maszk viselése a közösségi
terekben.



Az iskolai büfé szeptember 15-től üzemel. A tanulók maszkban, a kijelölt helyen,
távolságtartással állhatnak sorba.



Az ebédeltetés szervezett menetrend szerint történik. A turnusváltások között a helyiségben
fertőtlenítés végzünk.
Van lehetőség otthonról hozott étel melegítésére. Ebben az esetben a tanulónak az
evőeszközöket is otthonról kell hoznia.



A hiányzó gyermekek számára a tananyagot, házi feladatot elsősorban a KRÉTA rendszeren
fogják a pedagógusok eljuttatni.
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Digitális oktatás jelenleg nincs, a tananyagot, házi feladatot ennek megfelelően dolgozzák fel
a gyerekek.


Az iskola rendezvényeit korlátozzuk, ügyelünk a maximális létszám betartására, a
távolságtartásra. Külső programot ebben az időszakban nem szervezünk.



A személyes formában megrendezett szülői értekezletre gyermekeként egy fő jöhet (első
évfolyam, új osztályfőnökök).
A többi osztályban online formában, vagy írásban is történhet a szülők tájékoztatása az
osztályban kialakult kapcsolattartási forma szerint.



A pedagógusok fogadóórájának megszervezésénél is az online formát támogatjuk.



Az ebédbefizetésnél kérjük, hogy az online formát részesítsék előnyben, mivel a személyes
befizetés jelen helyzetben veszélyforrás. Amennyiben nincs más lehetőség, úgy a készpénzes
befizetést egy fő intézheti.

A járványügyi készenlét időszaka alatt az eljárásrendünket módosíthatjuk, erről mindig
tájékoztatni fogjuk önöket!
Az eljárásrendet az intézmény nevelőtestülete megismerte és elfogadta.
Az osztályfőnökök az aktuális információkról folyamatos tájékoztatást nyújtanak a szülőknek.
Megértésükre, segítőkészségükre, támogatásukra a továbbiakban is számítunk!

Budapest, 2020. szeptember 14.

Székelyné Krizsán Mária
intézményvezető
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