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Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (EMMI)



Munkavédelmi és biológiai kockázatértékelés COVID-19 járvánnyal kapcsolatos
munkahelyre való visszatérésről és higiéniai szabályokról (készítette: Barazutti Ferenc,
VTK, 2020.)

Felkészülés a nevelési évre
-

Az intézményben a tanév kezdése előtt fertőtlenítő takarítás történik az NNK ajánlásával.
Ez a tevékenység a tanév folyamán az előírt protokoll alapján folytatódik.

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
-

Az iskola 7 órától 17 óráig biztosítja a tanulók felügyeletét. Csak az a tanuló vehet részt az
oktatás-nevelésben, akinek szülője nyilatkozott arról, hogy gyermeke a COVID-19 vírussal
tudomása szerint nem fertőzött. A nyilatkozat jelen protokoll mellékletét képezi.

-

Az intézményben csak egészséges és tünetmentes tanulók, pedagógusok és technikai
dolgozók tartózkodhatnak. Amennyiben gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, mind
gyermek, mind dolgozó részéről, azt haladéktalanul a szülő, illetve dolgozó köteles jelezni
az iskolának írásban. Ha hatósági vagy orvosi igazolással rendelkezik, azt köteles azonnal
bemutatni, megküldeni, továbbítani.

-

Az intézménybe csak a tanulók és az itt dolgozók léphetnek be. Hivatalos ügyben előzetes
időpont egyeztetésével ettől el lehet térni a megfelelő protokoll betartásával.

-

Reggelente az iskola épülete előtt kerülni kell a csoportosulást, a szülőket és tanulókat az
intézmény felkéri, hogy kerüljék a csoportosulást, ügyeljenek kötelező távolságtartásra.

-

Főszabály: Az iskola épületében csak az ott dolgozók és az intézmény tanulói
tartózkodhatnak.

-

Szülők az iskola épületébe a járványügyi protokoll betartása érdekében telefonos
egyeztetés után, maszkban, indokolt esetben léphetnek be.

-

Az iskola épületébe belépők (szülők, tanárok, diákok) csak alapos kézfertőtlenítés után
jöhetnek be.
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-

Főszabály: A tanulók az intézménybe lépéskor kötelesek kezüket fertőtleníteni és a kijelölt
útvonalon az udvarra menni. A járványügyi veszélyhelyzet idején mindenki az iskola
főbejáratát használja a be- és kilépés során.

-

Reggel, jó idő esetén a gyülekezés 700 – 745-ig az udvaron – a biztonságos védőtávolság
megtartásával – történik. Rossz idő esetén az alsó tagozatosok a tanteremben, a felsősök
szájmaszkban a folyosón tartózkodnak.

-

Jó idő esetén 745-től minden osztály a saját tantermében előkészül az adott napra. Jó idő
esetén a konténer termekbe is 745- kor mennek a tanulók.

-

Rossz idő esetén 700-től 730-ig a földszinti folyosón tartózkodnak a tanulók, majd az
osztálytermükben a tanítás megkezdéséig. Ügyeletet az iskola tanárai, pedagógiai
asszisztensei biztosítanak.

-

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről és a
gyakori szellőztetésről.

-

A zárt közösségi területeken (folyosó, öltöző, tanári) az alsósoknak maszk viselése
lehetséges – tanároknak, tanítóknak, felsős tanulóknak kötelező.

-

A szüneteket a tízórai szünet kivételével jó idő esetén az udvaron, rossz időben a
tanteremben töltik a diákok, két külön udvaron az alsó- és felső tagozat – kihasználva a
terület adta lehetőségek tágasságát. Az udvari sorakoztatásnál az osztályok egymástól kellő
távolságban, a részükre kijelölt helyen várják a bemenetelt, hogy lehetőleg elkerüljük a
torlódást.

-

Az osztályok váltása esetén a tantermekben fertőtlenítés történik.

-

Az első félévben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvények szervezése során figyelembe vesszük az Operatív Törzs aktuális rendeleteit,
előírásait.

-

Osztálykirándulás szervezése nem ajánlott. Amennyiben mégis sor kerül rá, az utazás és a
helyszín kiválasztása során a járványügyi szabályokat maximálisan betartjuk.

-

Javasoljuk, hogy a szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartásával tartsuk meg,
de az online tér felhasználását előtérbe helyezzük.

-

A testnevelés órákat időjárás függvényében, a szabadban, az előírásoknak megfelelően
tartják a szaktanárok.
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Mosdóhasználat
-

Az iskolai mosdók használatánál a zsúfoltság elkerülése érdekében csak annyi tanuló
tartózkodhat a helyiségben, amennyi az illemhelyek száma. A többi tanuló a kijelölt helyen
várakozik.

-

A mosdók rendjét az ügyeletes tanároknak fokozottan ellenőrizniük kell.

-

Mosdóhasználat utáni fertőtlenítő kézmosásra felhívjuk a tanulók figyelmét.

-

A technikai dolgozók a mosdók fertőtlenítését folyamatosan végzik.

Étkezésre vonatkozó szabályok
-

A tízórai és az uzsonna elfogyasztására az osztálytermekben kerül sor az eddig megszokott
időben és rendben.

-

Ebédeltetésnél a csoportok a kijelölt időpontban kísérettel indulnak a Faluház étkezőjébe.
Ott kezet mosnak, és a részükre kijelölt helyen sorakoznak a megfelelő védőtávolság
betartásával.

-

Étkezések során is biztosítjuk a minél nagyobb távolságtartást (asztalok elhelyezése), ill.
a folyamatos étkeztetéssel megakadályozzuk a csoportosulást.

-

Az ebéd végeztével a tanulók a megszokott rend szerint visszaviszik tálcájukat, majd
ismételten kezet mosnak. Az ebédlőt csoportvezetőjükkel együtt hagyják el.

Iskola egészségügyi ellátás szabályai
-

Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

-

Amennyiben az intézményünkben védőnői vizsgálat történik, úgy az az adott
osztályteremben történjen a biztonságos védőtávolság megtartásával. A vizsgálat során a
tanulóknak is kötelező a szájmaszk viselése. A vizsgálat elvégzése után a tanulók mossanak
kezet, történjen meg a tanterem fertőtlenítő takarítása, illetve alapos szellőztetése.

-

A tanulók szűrővizsgálatra kísérése során elkerüljük az osztályok találkozását, valamint
biztosítjuk a tanulók egymás közötti biztonságos távolságtartását. Lehetőség szerint
elkerüljük a járókelőkkel való közvetlen érintkezést.
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Az egészségügyi ellátás helyszínén, a váróteremben csak korlátozott számú tanuló
tartózkodhat szájmaszkot viselve. A többi tanuló a kísérő pedagógus felügyeletével a
rendelő előtti szabadtéren tartózkodik.
Teendők beteg személy esetén
-

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük az
erre a célra kijelölt helyiségben. Értesítjük a szülőt/gondviselőt, illetve az iskolaorvost, aki
az érvényes eljárási rend szerint dönt a további teendőkről.
Az elkülönítő helyiség fertőtlenítése soron kívül megtörténik.

-

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

-

A gyermekkel kapcsolatos további teendők az illetékes hatóságok jogkörébe tartozik.

-

A gyermek az iskolánkba kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Amennyiben azonban
a reggeli iskolába érkezés során mégis betegség tüneteit mutatja (hőemelkedés, láz,
fejfájás), abban az esetben a fent említett elkülönítési eljárás lép életbe.

-

A krónikus betegséggel élő gyermekre különös figyelmet fordítunk a járvány idején,
valamint a kezelőorvos javaslatai alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
-

Az eljárásrend és a tájékoztatás a kormányhivatal és az NNK jogköre, ezért a központi
intézkedéseknek megfelelően járunk el.

-

A digitális munkarend alatt a gyermek a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

-

Amennyiben elrendelésre kerül a tanórán kívüli digitális munkarend, intézményünk
biztosítja a gyermekfelügyeletet és a gyermekétkeztetést.

Az intézményi dolgozókra vonatkozó protokoll
A COVID-19 járványveszély idején a központilag kiadott szabályozók és a Váci Tankerületi
Központ által Barazutti Ferenc készítésében megfogalmazott elvek az irányadók.
(Munkavédelmi és biológiai kockázatértékelés COVID-19 járvánnyal kapcsolatos munkahelyre
való visszatérésről és higiéniai szabályokról)
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Jelen intézkedési terv az aktuális járványügyi helyzetre vonatkozik. Amennyiben változás
történik, úgy az NNK utasításai, módosításai az irányadók.
Az intézkedési tervet a Sződi Hunyadi János Általános Iskola alkalmazotti közössége
ELFOGADTA.
A TANTERMEN KÍVÜLI OKTATÁS HÁZIRENDJE („DIGITÁLIS HÁZIREND”)
Tekintettel a szokásostól eltérő munkarend sajátosságaira, a digitális környezet megváltozott
szabályozókat von maga után. A fennálló időszak zökkenőmentessé tétele érdekében tartsuk
be, tartassuk be a következőket:
1. A létrehozott felületek kommunikációja során mindig tartsuk be a kellő tiszteletet,
udvariassági szabályokat!
2. A tanulók számára ez az időszak nem vakáció, hanem megváltozott körülmények közötti
oktatási forma.
3. Az erre a célra központilag megjelölt csatornákon – elektronikus vagy postai papíralapú –
kialakítandó kommunikáció:
- a felület nem a magánbeszélgetések színtere, hanem a hivatalos tájékoztatásé, kerüljük a
felületen történő magánbeszélgetéseket, kommenteket;
- a felületet a tananyag továbbítására hoztuk létre; a tanárok központilag itt tudnak feladatokat
megosztani; a tanulói megoldásokat mindig az erre a célra központilag megjelölt csatornákon,
az adott szaktanárnak küldjék el, a közösséget nem érintő problémákat ott kommunikálják;
4. Az a tanuló, aki nem kommunikál tanáraival, nem készíti el a számára kiadott feladatokat, a
digitális munkarend értelmében hiányzónak számít. Hiányzásait a szaktanárok a KRÉTA
naplóban jelölik. A hatályos jogszabályok értelmében pedig az 50 igazolatlan óra a családi
pótlék megvonását vonja maga után.
5. Az iskolai értékelés (jegyek adásának) színtere a KRÉTA napló. A szaktanárok minimum
havi 1 érdemjegyet adnak a digitális munkarendben is.
6. Kérem a szülőket, hatékonyan felügyeljék gyermekük otthoni tanulmányait, mivel a szülői
felelősség még hangsúlyosabbá válik gyermekük digitális tanulmányai során.
7. Technikai probléma esetén minél hamarabb keressék szaktanárukat, osztályfőnöküket vagy
az intézmény vezetését!
8. Hiányzások igazolásának módja járványügyi helyzet idején:
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- betegség esetén a hiányzások igazolása kizárólag orvosi igazolással történhet;
- az igazolást a tanuló visszatérése esetén azonnal át kell adni az osztályfőnöknek, igazolás
hiányában a tanuló nem jöhet az iskola közösségébe.
Az igazolás módja megegyezik a tantermen kívüli és tantermi oktatás esetében járványügyi
helyzet esetén.
A HÁZIREND BÁRMELY PONTJÁNAK MEGSZEGÉSE BÜNTETÉST VON MAGA
UTÁN.
A

FOKOZATOSSÁG

ELVÉT

ALKALMAZVA

A

VÉTSÉG

NAGYSÁGA

BEFOLYÁSOLJA A BÜNTETÉST.

SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2134 SZŐD, ADY ENDRE U. 2.
OM 032432
___________________________________________________________________________
JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL VÁLTOZÁS
A Sződi Hunyadi János Általános Iskola járványügyi protokollja az alábbiak szerint változott:
1. Korábbi szabály:
„A zárt közösségi területeken (folyosó, öltöző, tanári) az alsósoknak maszk viselése lehetséges
– tanároknak, tanítóknak, felsős tanulóknak kötelező.”

Jelenleg érvényben lévő szabály:
„A zárt közösségi területeken (folyosó, öltöző, tanári) mindenkinek kötelező a maszk
használata.”
2. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a
foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés
értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az
érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
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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.

8

