A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola
INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több
millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen
fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. A fenti
feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és
az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a
szükséges intézkedéseket.
Jelen intézkedési terv (protokoll) 2020. szeptember 1-től módosításig vagy
visszavonásig marad érvényben.
1.

FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
Intézményünkben alapos fertőtlenítő takarítást végzünk.

2.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA
- Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirustajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussalkapcsolatban) eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
- Az a 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
- Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való
részvétel céljából.
- Intézményünkbe érkezéskor a 1-4. évfolyamok tanulói a főbejáraton, 5-8.
évfolyamok tanulói a hátsó, udvari bejáraton keresztül juthatnak be az
épületbe. A késve érkezők csak a főbejáratot használhatják.
- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
- A közösségi terekben lehetőség szerint annyi gyermek, tanuló tartózkodhat,
hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a
védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső
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tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése.
A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges
– elkerüljük. Az osztályok váltása között a tantermekben lehetőségeinkhez
mérten felületfertőtlenítést végzünk.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
A mosdókban és az öltözőkben a csoportosulás elkerülése érdekében az
osztályok szigorú szétválasztására törekszünk.
A szülői értekezleteket csak az 1. és az 5. évfolyamon tartunk (a járványügyi
előírások betartása mellett), a többi osztálynak az osztályfőnökök juttatnak el
a tanévvel kapcsolatban tudnivalókat. Amennyiben lehetséges, a szükséges
információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi
adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a
szülőkhöz.(https://klik035061001.e-kreta.hu)
A gyermekekért a tanítási órák után, ebéd után, ill. 14,30 és 14,45 között,
valamint 16 óra után lehet jönni.
Esős időben az 1-2. évfolyam tanulóit 16 órakor az udvaron keresztül, a 3-4.
évfolyam tanulói a főbejáraton keresztül távoznak. Jó idő esetén minden
osztályt az udvarra visznek a tanítók.
Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük és tavaszra vagy egy későbbi évfolyamra
helyezzük át.
A délutáni sportköri foglalkozásokat felfüggesztjük.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
- Az intézményünk bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk,
annak használata belépéskor kötelező.
- A belső üvegajtón belülre csak az iskola tanulói és alkalmazottai léphetnek be.
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden tanuló és minden
alkalmazott alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
- A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
- A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapnak
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást az
osztályfőnököktől. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekeknek
tanítsák meg az úgynevezett köhögésietikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre.
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Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
- Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
- Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető
legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Amennyiben ez
nem megoldható, egyéni elbírálás után engedélyezhető, hogy az érintett
osztály a saját termében étkezzen.
- A büfé látogatása során ajánlott a 1,5 méteres védőtávolságbetartása. Az ott
tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
-

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
- Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk.
- Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti
intézkedések megtétele szükséges.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
- 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 gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási módon és számonkérés mellett (ami nem egyenlő
a digitális oktatással!) pótolja hiányzását.
- A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak
szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az
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iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk.
Az értesítés telefonon töreténik. Kérjük a szülőket, hogy haladéktalanul
jöjjenek gyermekükért, gondoskodjanak további felügyeletéről, feltétlenül
keressék telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek iskolai felügyeletét ellátó személynek kesztyűt és maszkot
biztosítunk.
Beteg gyermeket otthonába kizárólag csak a gondviselő felügyeletével, vagy
a gondviselő által küldött írásbeli engedéllyel (Kréta napló, iskola címére
küldött elektronikus levél) bocsátunk.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézményünk elfogad, azt saját
hatáskörben nem bírálja felül.
Amennyiben a 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
megtesszük.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy
szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben
a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
Az intézmény a jogszabályokalapján arra jogosult szervtől haladéktalanul
tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti
oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az
érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
- A 417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírusvilágjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a
nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő
veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén
iskolánkban csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
9. KOMMUNIKÁCIÓ A PEDAGÓGUSSAL
- A pedagógus és szülők közötti kapcsolattartás elsődleges színtere
intézményünkben a Kréta-rendszer. Ezen keresztül történik az üzenetváltás, a
fogadóórákra való jelentkezés, hiányzások igazolása.
- A kommunikáció másik lehetséges módja az Üzenő füzet, melyet kérjük,
minden nap hozzon magával a gyermek. Ebben jelezheti a Szülő, ha a
gyermeket 16 óra előtt szeretné elvinni az iskolából.
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Ha személyes találkozás válik szükségessé, akkor erre előre egyeztetett
időpontban, a járványügyi intézkedések betartásával kerülhet sor.

Budapest, 2020. szeptember 9.
Pálinkás Katalin
intézményvezető

