Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején
A jelenlegi helyzet számos olyan, elsősorban szervezési és fegyelmező intézkedést tesz
szükségessé, amelyek betartása mindannyiunk közös érdeke, de az egyén felelőssége!
Kérjük, az alábbi intézkedések figyelmes áttekintését, az abban foglaltak tudomásulvételét és
betartását a következők szerint:
Iskolába járás (tanulók, oktatók, intézményi dolgozók, szülők)
 Az iskolát csak egészséges személy látogathatja, ott kizárólag tünetmentes állapotban
tartózkodhat.
 A betegség tüneteinek érzékelése esetén mindenki köteles a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni az orvosi vizsgálatról.
 Mindenki tájékoztatással tartozik az intézmény vezetőjének, aki:
● a betegség tüneteit észleli magán vagy a gyermekén – a családban történt megbetegedés
esetén is,
● önmaga vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója külföldről tér haza (augusztus
15. után külföldön nyaralt).
Belépés külső személyek számára
 Az intézmény oktatási épületeibe kizárólag az iskola diákjai és dolgozói számára
biztosítunk belépést, valamint a külön intézményvezetői engedéllyel rendelkező
személyeknek.
 Hivatalos ügyintézés a titkársággal, az osztályfőnökökkel illetve az intézményvezetőhelyettessel lehetőleg e-ügyintézés formájában, a Kréta felületen keresztül történjen.
Tájékoztatás kérése telefonon vagy email formájában lehetséges. (Elérhetőségek:
06/29/310-015, titkarsag@paloczi.hu)
A távolságtartás kötelezettsége
 A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a
1,5 méteres védőtávolság. Az osztályok az intézmény területén a számukra elkülönített
területen tartózkodjanak.
 Sorbanállásnál a másfél méteres távolság betartása kötelező.
Fertőtlenítés a mellékhelyiségekben és az osztályok váltása között a tantermekben.
 Az órák közötti szünetekben a szellőztetés kötelező, a hetes állandó feladata.
 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. Az osztályok a tanítási
nap során ugyanazt a tantermet, tanműhelyt használják.
 Azon eszközöket, melyeket egymás után többen használnak (pl. informatika teremben)
felületfertőtlenítővel kell tisztítani. A felületfertőtlenítő a tanteremben biztosított.
 A mosdókban kötelező a szappanos kézmosás.
 A mosdókban kéztörlésre papírtörlőt kell használni.
A rendezvényeken való részvétel szabályai
 Iskolai rendezvényeket saját (szülői) felelősségre csak egészséges, betegségtüneteket nem
mutató diákok látogathatják.
 Az iskolai rendezvényeken csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.



Iskolai rendezvényeket korlátozott számú résztvevővel illetve kisebb létszámú
rendezvényekre bontva szervezzük meg.
 A rendezvények időtartama alatt zárt térben kötelező a maszk viselése, a kézfertőtlenítés
amennyiben a másfél méteres védőtávolság betartása nem lehetséges.
Tanulókra vonatkozó előírások
 Az iskolába érkezéskor a tanulóknak a számukra osztályonként kijelölt területen kell
gyülekezni!
 Az intézménybe való belépéskor, továbbá az intézmény által kijelölt helyeken a
kézfertőtlenítő használata kötelező!
 Étkezés előtt és után kötelező az alapos szappanos kézmosás.
 A köhögési etikett betartására fokozottan kell figyelni: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Ha nincs a kéznél papírzsebkendő ne a kézbe, hanem a
behajlított kar könyökhajlatába kell köhögni vagy tüsszenteni!
 Saját szájmaszkról minden tanulónak gondoskodnia kell!
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 A használaton kívüli szájmaszkot a tanuló a táskájában, zsebében (semmiképpen nem
iskolai bútorokon, padon) köteles tárolni!
 Egyszerhasználatos szájmaszkot a kukába dobni tilos!
 A biztonsági távolság betartása kötelező, az üdvözlés során a fizikai kontaktus tilos!
Szülőkre vonatkozó előírások
 A szülőnek gondoskodnia kell arról, hogy a tanulónál mindig legyen szájmaszk és
papírzsebkendő!
 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy amennyiben a tanulónál fertőzöttségre utaló tüneteket
észlelünk testhőmérséklet mérést végzünk, és a tanulót azonnal elkülönítjük, értesítjük az
iskolaorvost és a szülőt és az iskola fenntartóját.
 A szülőnek értesítés után a lehető legrövidebb időn belül haza kell vinnie a gyermekét és
fel kell keresnie a tanuló gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell
eljárni.
 A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 Amennyiben a szülő jelzése alapján a tanuló gyengeség, rosszullét miatt nem jön iskolába,
a hiányzás igazolására szülői igazolást nem áll módunkban elfogadni. Ilyen esetben
kizárólag orvos igazolhatja, hogy a tanuló közösségbe mehet.
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például 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
tekintjük.
 Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha 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.
 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok
felé!
 A tanulókkal kapcsolatos ügyintézés (kérelmek benyújtása) elsősorban online (KRÉTA
ügyintézés és/vagy üzenetek) történik, a tanulókkal kapcsolatos személyes jellegű
ügyintézés az iskolatitkárral történt előre egyeztetett időpontban történhet.
 Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a Kréta gondviselői
és vagy tanulói felülete vagy az osztály szülői facebook csoportja vagy az iskola honlapja.
Kérjük, a felületek fokozott figyelemmel kísérését!
Oktatókra vonatkozó előírások
 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt!
 Amennyiben az oktató saját magán tüneteket észlel, vagy családjában van fertőzés gyanú,
vagy igazolt fertőzés, haladéktalanul jeleznie kell azt az intézményvezetőnek vagy
helyettesének, akik megteszik a további intézkedéseket.
 Az oktatónak azonnal jeleznie kell az iskola vezetése felé, ha egy tanulón fertőzés gyanúját
észleli. A további intézkedéseket a vezetőség végzi el (az érintett tanuló elkülönítése,
iskolaorvos, szülő és a centrum értesítése).
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 Amennyiben az osztályfőnöknek betegségről (Covid gyanú) jelzés érkezett a szülő, gyerek
felől, a Kréta üzenetet továbbítania kell a vezetőség felé.
 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás
idején az oktatóknak is javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 Figyelni kell arra, hogy a tanulók használják, illetve helyesen használják a szájmaszkot
(orrot, szájat eltakaró szájmaszk).
 Tanórák ideje alatt is célszerű a gyakori szellőztetés (amennyiben a helyiségben
egyidejűleg többen is tartózkodnak), az időjárás függvényében.
 Szünetekben a szellőztetés kötelező, ellenőrzése az ügyeletes oktató feladata.
 Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat
(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő
használata)!
Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó előírások
 A kollégiumba való beköltözéshez háziorvosi igazolás szükséges.
 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek
esetleges meglétéről a nevelőtanár kikérdezi a beköltöző tanulókat, testhőmérést végez, ezt
írásban dokumentálja a heti beérkezési naplóban.
















A bentlakók lehetőség szerint tartsák be a távolságtartás szabályait. Különösen fontos a
beköltözésnél a közös használatú helyiségekben, a konyhában és az egészségügyi, fürdőés illemhelyiségekben a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartása. A 1.
emeleti konyhában, konditeremben max. 2 fő tartózkodhat. Erről a csoportvezető
nevelőtanár ad tájékoztatást a tanulóknak.
A szobákban 2 fő kerül elhelyezésre lehetőség szerint, akik azonos osztályba járnak. Az
egyéni fejlesztő foglalkozásoknál, csoportfoglalkozásnál egy padban csak egy személy
ülhet, előtérbe helyezzük a hálóban történő tanulást. Fürdésnél maximum 2-3 fő
tartózkodhat a fürdőben. A bentlakó diákok gyakran szellőztessék a szobájukat.
A kollégiumba való belépéskor minden alkalommal kötelező kézfertőtlenítés történik!
A maszk használata javasolt.
A közösségi helyeknél elhelyezett virucid hatású kézfertőtlenítő és papírtörlő használatára
a csoportvezető nevelőtanár hívja fel a tanulók figyelmét.
A kollégiumban a közös használatú helyiségeket, villanykapcsolókat a délelőtt folyamán
takarítónők naponta fertőtlenítik.
Az ajtókilincseket a nevelőtanár naponta háromszor (szilencium előtt, után és lefekvéskor)
fertőtleníti.
Minden reggel a kollégiumi zárásnál a szobakulcsok és egyéb gyakran használt helységek
kulcsai szintén fertőtlenítésre kerülnek.
A csoportvezető nevelőtanár felhívja a kollégiumban lakó tanulók figyelmét, ha bármilyen
betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a jelenlévő nevelőtanárnak.
A tanulókat a nevelőtanár naponta kikérdezi (szóban) egészségi állapotukról. Panasz esetén
elvégezi a testhőmérséklet mérését, az eltérést írásban rögzíti.
A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személy azonnal elkülönítésre kerül illetve az
aláírt szülői nyilatkozat alapján a lehető leghamarabb otthonába távozik.
Beteg tanuló a kollégiumba csak háziorvosi igazolással jöhet vissza!

Örkény, 2020. augusztus 31.

