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Eljárásrend járványügyi vészhelyzetben
Kérem, minden intézkedést úgy fogadjanak, hogy azok által szeretnénk csökkenteni a veszély
szintjét.
A mindenkori eljárásrend a házirend részét képezi.
Alapelv:
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
1. Szülői/dolgozói nyilatkozat tétele a vírussal kapcsolatban.
2. Szülői/dolgozói nyilatkozat tétele a járványügyi eljárásrend ismeretéről.
3. Az intézmény területére
a. a) az ott foglalkoztatott személyen,
b. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d. d) a gyermeken, illetve a tanulón
kívül más személy nem léphet be
e. a gyermekéért érkező szülő a portáson keresztül telefonon jelzi a csoportnak a szülő érkezését, illetve a szülő is telefonálhat, hogy szeretné elvinni
gyermekét
f. ügyintézés céljából, előzetes bejelentkezés és egyeztetés után – a járványügyi előírások betartásával léphetnek be az iskolába a hőmérési pontig.
4. Az intézménybe belépők testhőmérsékletét nem ellenőrizzük.
5. Az épületen belül a 1,5 méteres távolság nem biztosítható, ezért mindenkinek kötelező a maszk szabályos viselése- kivétel a tantermek, az udvar és az ebédlő.
6. A pedagógus kérheti a tanteremben is a maszk viselését.
A tanulók által viselt maszkról a szülőnek kell gondoskodnia.
A kötelező területeken a maszkviselés elmulasztása fegyelmi vétség.
7. Tünetet mutató gyermeknél:
a. elkülönítés a tankonyhában (a felügyelő tanárnak maszk és kesztyű használata kötelező),
b. szülő értesítése,
c. a tanulót hazakísérő, a maszkot szabályosan viselő egy fő nagykorú személy
az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet
d. csak az újbóli iskolalátogatás első napján bemutatott orvosi igazolással jöhet újra iskolába.
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8. Kizárólag az előre bejelentett, osztályfőnökkel egyeztetett hiányzást igazolhatja
szülő.
9. Távollévő gyermekek:
a. Gyermeküket lázas, légúti tüneteket mutató állapotban ne engedjék iskolába. Amennyiben a gyermekkel egy háztartásban élő családtag mutat tipikus tüneteket (láz, légúti tünet, szag/ízvesztés, ízületi/ izomfájdalom)- valószínűsített esetként kezelve a helyzetet a gyermek is maradjon otthon családtagja szoros kontaktjaként. Kizárólag az oltottak nem számítanak szoros
kontaktnak.
b. A tünetet mutató gyermek, illetve pozitív tesztet adó diák a háziorvos igazolásával jöhet vissza a közösségbe minimum 7 nap, de mindenképpen 3
nap tünetmentesség után. A karantén legkorábban az 5. napon váltható ki
orvos által végzett, hivatalos gyorsteszttel.
c. A pozitív tesztről- a jogszabályi előírásoknak megfelelően- haladéktalanul
értesíteni kell az iskolát (és a gyermekorvost) az i.bocskai80@gmail.com címen, vagy telefonon.
d. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a tünetek megjelenésének, az utolsó iskolában töltött nap, illetve a mintavétel dátumát.
e. a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban,
f. a pedagógus köteles beírni az eKrétába a házi feladatot, és a tananyagot,
g. az online kapcsolat felülete a Meet (GSuite-on belül),
h. a távolmaradással kapcsolatos valamennyi szabály a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes,
i. A hiányzás (hatósági karantén) a jogszabályi előírásoknak megfelelően, beleszámít a hiányzott órák számába.
j. A hiányzást (hatósági karantén) sem a szülő, sem az iskola nem igazolhatja.
k. Tartós betegsége okán veszélyeztetett tanulók hiányzása az erről szóló orvosi szakvélemény bemutatása után igazoltnak tekintendő.
l. Amennyiben a távollévő tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt
(érdemjeggyel) értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, a tantestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet.
m. Aki bármely külföldi országból tér vissza, lehetőleg 5 napig ne jöjjön iskolába. Hiányzását igazoltnak tekintjük, de erről értesítsék az osztályfőnököt
az első napon reggel 7.45-ig!
n. A szülő által félévente igazolható összesen 3 nap távollét kizárólag előre
egyeztetett formában vehető igénybe. Minden más esetben a gyermek
csak az újbóli iskolalátogatás első napján bemutatott orvosi igazolással jöhet be újra az intézménybe.
10. Igazolt pozitív teszt esetén az oltottak továbbra is járhatnak iskolába. Az oltatlanok
és az átesettek nem. Számukra a karantén időtartama 5 nap.
11. A gyerekek a reggeli és a délutáni összevont napköziben csak a legszükségesebb
időt töltsék.
12. A tanórákon lehetőség szerint nyitva tartjuk az ablakokat és az ajtókat.
13. Alapelvként a tanárok vándorolnak, az osztályok maradnak.
14. Bontott csoport órája előtt kézfertőtlenítés a terembe lépve.
15. Bontott órák után az asztalok, székek fertőtlenítése lehetőség szerint.
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16. Szünetekben lehetőség szerint a gyerekek menjenek le az udvarra, mindkét ajtó
nyitva lesz.
17. A második szünetben a gyerekek a teremben maradhatnak a teremben tízóraizni.
18. Az alsós osztályok időben elcsúsztatva is igénybe vehetik az étkezést.
19. Minden szünet után a vizes blokkok fertőtlenítése, a kilincsek letörlése.
20. Testnevelés órák:
a. az udvaron, amíg lehet,
b. az időtartam 40 perc,
c. testnevelés órák folyosón kizárólag a vívófolyosón lehetségesek,
d. testnevelés órán, ha nincs hely mozgásra alkalmas helyiségben, akkor játszótéren/ séta/ elméleti foglalkozás/ stb. kell megoldani a feladatot,
e. járványügyi vészhelyzetben a diákok nem vesznek részt a sportversenyeken,
f. az úszásoktatás jelenleg működik,
g. a gyógytestnevelés gyógyúszás jelenleg működik.
21. Étkezés:
a. járványügyi vészhelyzet idején az otthonról hozott ételek melegítése és tárolása sem oldható meg,
b. étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére,
c. kiemelten fontos a csoportok pontos időzítése: érkezés, távozás,
d. minden osztály magának terít, magának szed le/ tálcás rendszer,
e. mindenki csak a saját tálcáját, tányérját, evőeszközét foghatja meg,
f. az ebédlőben fent kell lennie a maszknak, kivéve az étkezést. Fent kell lennie az ennivaló átvételénél és a tálca visszavitelekor is,
g. a csoport után az asztalok, székek fertőtlenítése.
22. Folyamatos figyelem felhívás a fokozott higiéniás előírások betartására, azok ellenőrzése. (köhögési etikett, személyi higiéne)
23. A külsős foglalkozások és az edzések újabb intézkedésig engedélyezettek.
24. Minden több résztevőt érintő program csak online kerülhet megrendezésre (szülő
értekezlet, pályaválasztási szülői, SZMK, stb.)
25. Az hagyományos programjaink, melyek a tanulók egyidejű a nagy létszámú jelenlétével járnak, elmaradnak (erdei iskola, kirándulások ...)
26. Jelen eljárásrend a külső szabályozások és a tapasztalatok által változhat.

Gorka Szabolcs
...................................................
igazgató
Budapest, 2022. január 19.

