INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL

I. Az intézménybe lépés és az ott tartózkodás szabályai
l . A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Ha bármilyen tünetet észlelünk, értesítjük a családokat, a
gyermekeket haladéktalanul haza kell vinni, amiről a szülőnek kell gondoskodnia, illetve
mivel 9-12. évfolyamos tanulók, önállóan is hazamehetnek az iskolából.

2. Az iskolában feladatot ellátó személyek is csak abban az esetben léphetnek be az
intézménybe, ha magukon a betegség tüneteit nem észlelik, illetve ha nem áll fenn a
fertőzöttség gyanúja. Tünet vagy fertőzésgyanú esetén az intézmény értesítése mellett
haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, és kövessék annak utasításait.
3. A tünetek észlelése esetén a tanulót elkülönítjük, családját és az iskolaegészségügyi orvost
értesítjük, és az utóbbi döntése szerint járunk el. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát, majd azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
4. Amennyiben a családok a gyermeknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát tájékoztatnia, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van. Ilyen esetben a szülőknek az osztályfőnököt
haladéktalanul értesíteniük kell e-mail üzenetben, másolati címzettként a levelet
megküldve a titkarsag@szig.sulinet.hu címre is.

5. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
6. Amennyiben a gyermek esetében fennáll a beteg személlyel történő érintkezés lehetősége
(pl. utazás, nagyobb létszámú rendezvényen történő részvétel miatt), javasoljuk, hogy a
család kérje ki a gyermek háziorvosának / házi gyermekorvosának véleményét a
közösségbe történő visszatérés előtt.

7. Amennyiben az iskolában feladatot ellátó személyen tüneteket észlelünk, haladéktalanul
hazaküldjük, helyettesítéséről gondoskodunk.

8. Tudomásul vesszük, hogy a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult. Kérdéses esetekben
hivatalos állásfoglalásként csak ezen személyek véleményét fogadjuk el, illetve a felsorolt
személyek álláspontját az intézmény dolgozói nem bírálhatják felül.

9. Az l. és 3. pontokkal hazaküldött, vagy korábban COVID-fertőzés, illetve annak
gyanúja miatt az iskolából távol lévő gyermek az iskolába — hasonlóan más
megbetegedésekhez — kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet az
intézmény elfogad.
10. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján az intézmény a lehetőségeihez mérten részt vesz a szükséges intézkedések
megtételében.
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11. A portánál, a tantermekben, a titkárságon, a tanári szobákban, az étkezőben és a
mellékhelyiségekben biztosított a kézfertőtlenítés lehetősége.
12. a.) A diákok és tanárok számára a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
5 főig ajánlott, 5 fő felett kötelező.
b.) A közösségi terekben mindenkinek kötelező a maszk viselése.
13. Az intézménnyel jogviszonyban álló diákok és az intézményben feladatot ellátó személyek
kivételével az intézményt mindenki csak maszkban látogatja, kizárólag csak nagyon
indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján.
14. Az intézmény épületébe érkezés előtt, illetve az épület elhagyását követően is kerülendő a
csoportosulás.
15. A tantermekben a lehetőségeknek megfelelően (pl. csoportbontott órák esetében) a tanár
gondoskodik a tanulók lazább elhelyezéséről, a tanulói létszám függvényében.
16. Az tornatermi öltöző zsúfoltságának elkerülése érdekében a szünet közepéig el kell hagyni,
illetve a szünet közepe után lehet igénybe venni a kijelölt öltözőt.
Ha az időjárás engedi, a tornaszobai órákat az udvaron tartjuk. Az órák során mellőzni kell
a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
17. Az étkezés biztonságos lebonyolítása érdekében az alsó évfolyamok a 4. óra utáni
szünetben, a felső évfolyamok az 5. óra után vehetik igénybe az ebédlőt.
18. A tanítást a nappali tagozaton a reggeli csúcsforgalom tömegének elkerülése érdekében
elcsúsztatva, 8 óra 30 perckor kezdjük. Az iskolai foglalkozások befejeztével minden
esetben el kell hagyni az épületet.

II. A személyi higiéniával és a környezet tisztaságával kapcsolatos
szabályok
1. Az ebédlőbe lépés előtt mindenkinek kötelező az alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
2. A tanítási szünetekben fertőtlenítő takarítást végeztünk, valamint gondoskodunk a termek,
közösségi terek, irodák napi takarításáról, rendszeres fertőtlenítéséről.
3. A takarítás megszervezéséért és annak ellenőrzéséért a gondnok felel. Minden takarítási
problémát neki kell jelezni.
4. Megfelelő időjárás esetén szünetekben az udvar használata javasolt. A közösségi terekben
törekedni kell a 1,5 méteres távolság betartására. Betartása a diákok felelőssége,
ellenőrzése a folyosóügyeletes feladata.
5. A mosdókat reggel 7.00-14.00 között minden tanóra alatt takarítjuk és fertőtlenítjük. A
tanítást követően, a délutáni takarítás során is sor kerül erre.
6. Ameddig az időjárás és a külső körülmények engedik, az intézmény rendszeres /
folyamatos szellőztetését megoldjuk. Ameddig a lehetőségek engedik, a tanórákat is
folyamatos szellőztetés mellett tartjuk meg.
7. Az iskolai rendezvényeket és kirándulásokat minden esetben az aktuális előírásoknak
(Operatív Törzs) megfelelően és az alapvető egészségvédelmi intézkedések és szabályok
betartásával szervezzük és bonyolítjuk le.
8. A szülők eddig személyes jelenlétével járó értekezleteket a járványügyi előírások betartása
mellett online formában tartjuk meg.
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9. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége vagy egyéb ok miatt, és erről orvosi igazolással
rendelkezik, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük
továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén
időszakára.

III. Kötelező testhőmérséklet-mérés
1. 2020. október 1 -től az intézménybe bárki csak abban az esetben léphet be,
amennyiben testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott értéket (37,8 C). A testhőmérséklet-mérést senki sem tagadhatja meg!
A mérésre kijelölt hely iskolánk esetében a bebocsátásra megnyitott bejárat belső
előtere.

IV. Intézkedések pozitív COVID-teszteredmény esetén, a bejelentés
eljárásrendje
1. Amennyiben egy osztályban valamely tanuló COVID-tesztje pozitív, erről az
osztályfőnök haladéktalanul értesíti az osztályba járó diákok családjait (a tanuló
személyes adatainak megadása nélkül) a tanév elején megadott email-elérhetőségeken
keresztül. A több osztályt érintő csoportok esetében a csoportot tanító szaktanár
KRÉTA-üzenetben küld értesítést ugyanerről az érintett tanulóknak.
2. Digitális munkarendet kizárólag az Operatív Törzs, rendkívüli szünetet csak az
Oktatási Hivatal rendelhet el.
3.
A tanulók minden koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos bejelentését a
titkarsag@szig.sulinet.hu e-mail címre kell megküldeni, és a tanuló osztályfőnökének.
4.
Az intézményben feladatot ellátó személyek esetén minden koronavírus-fertőzéssel
kapcsolatos bejelentést a titkarsag@szig.sulinet.hu e-mail címre kell megküldeni.
5.
A kötelező adatszolgáltatások miatt a bejelentésekhez kapcsolódóan a
titkarsag@szig.sulinet.hu címre elektronikusan megküldendő dokumentumok (a kézhez
vételt követően haladéktalanul):
 az érintett személy neve, tanuló esetén osztálya;
 teszteredményt igazoló hivatalos dokumentum;
 hatósági határozat a járványügyi megfigyelés („karantén”) elrendeléséről;
 ha a határozat határozatlan időtartamú, annak megszüntetéséről szóló határozat;
 fertőzött vagy kontakt személy esetén határozat hiányában a háziorvos „egészséges,
közösségbe mehet” tartalmú igazolása.
6. A határozat, illetve orvosi igazolás megküldését követően térhet vissza csak a tanuló,
illetve dolgozó az intézménybe.
2020. szeptember 30.
Baski Ferenc
Intézményvezető sk.

