COVID megelőző belső intézkedési terv
Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium 2020/20201-es
tanév
Érvényes: 2020. szeptember 01-jétől további intézkedésig.
Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott hivatalos intézkedési
tervben foglaltakat tekinti irányadónak a saját, belső protokolljának kialakításakor.
Érvényes: 2020. szeptember 01-jétől további intézkedésig.
Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott hivatalos intézkedési tervben foglaltakat tekinti
irányadónak a saját, belső protokolljának kialakításakor.
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Higiéniai előírások:
A tanévkezdést megelőzően fertőtlenítő nagytakarítást végzünk. A fertőtlenítő nagytakarítás
elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. Tisztíttatjuk a
függönyöket, szőnyegeket is.
Az alapos, rendszeres fertőtlenítést a tanév során is szigorúan betartjuk. Rendszeresen
fertőtlenítjük a padokat, kilincseket, korlátokat, a mosdókat.
A higiéniai előírások betartása, és ennek rendszeres ellenőrzése az operatív menedzser
feladata. Bármiféle hiányosság észlelése esetén az intézményvezetőt értesíteni kell.
Az intézmény több pontján kihelyezett kézfertőtlenítő berendezések használata minden, az
épületbe belépő, illetve az épületben huzamosabb ideig tartózkodó gyermek és felnőtt számára
kötelező. A tanulók rendszeres kézfertőtlenítésére az osztályfőnökök és szaktanárok a nap
folyamán, többször felhívják a figyelmet.

II. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
- A szülő köteles az intézményt tájékoztatni, ha a gyermek környezetében, a szűk családi körben
koronavírus-gyanús, vagy fertőzött személy van. Ebben az esetben a szülő köteles 2 hétig
megfigyelés alatt otthon tartani a gyermeket, ő az intézményt ez idő alatt nem látogathatja, és
nem vehet részt iskolán kívüli programokon sem.
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Az Iskolába ilyen esetben a karantén előírások betartását követően vagy negatív teszttel
alátámasztott orvosi igazolással jöhetnek. Ugyanez vonatkozik az Iskolában dolgozó
pedagógusokra és egyéb munkavállalókra.
További intézkedésig a napi működés a megszokott rendben zajlik. Az osztályok saját termükben
dolgoznak, a testnevelés órák meg lesznek tartva, amíg a jó idő tart, lehetőleg az udvaron kerül
lebonyolításra a testnevelés óra. A tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra,
hogy elkerülhető legyen az öltözőkben való csoportosulás. Ennek ellenőrzése a testnevelő tanár
feladata.
Alsó tagozaton a tanítók rendszeres (legalább napi egy) testhőmérséklet mérést végeznek
érintésmentes lázmérővel. Hőemelkedést mutató gyermeket, a szülő értesítését követően
azonnal elkülönítik az orvosi szobában, és a szülő köteles a hazaszállításáról gondoskodni. Felső
tagozaton és gimnáziumban bármelyik szaktanár tüneteket észlel valamelyik tanulón, azonnal
jelzi ezt az osztályfőnöknek, aki a szülő értesítését követően testhőmérséklet mérést végez, és a
szülő megérkezéséig elkülöníti a fertőzésgyanús tanulót az orvosi szobában.
Amennyiben az osztályban fertőzésgyanús eset nincsen, az osztálykirándulások, belföldi
szervezés esetén megtarthatóak. Ennek értelmében, szeptember 17-19. között az osztályok
belföldi tanulmányi kirándulást bonyolítanak, a hazai nemzeti parkok területén, a szeptemberi
projekthét lebonyolítását megelőzően, annak szerves részeként. A szeptember 12-re tervezett,
teljes iskolai tanulmányi kirándulás azonban törlésre kerül.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiktől az iskolakapuban köszönjenek el és lehetőleg Iskola után is
az utcán várják őket (egymástól kellő távolságot tartva), az épületbe csak indokolt esetben
lépjenek. Kívülről az intézménybe érkező látogató számára – beleértve a gyermekükért érkező
szülőket is – a maszk viselése és a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
Erre a recepciós munkatárs, vagy bármely intézményi dolgozó felszólíthatja a külső látogatót.
Akinél nincs maszk, az a recepción kérhet.
A tanévnyitó ünnepség megrendezésre kerül szeptember 01-jén, 8.30 órai kezdettel. A
rendezvényt lehetőség szerint az iskolaudvarra szervezzük. Kérjük azonban a szülőket, hogy az
eseményt ne látogassák, ez alól kivételt képeznek az első osztályt kezdő gyermekek és családjuk.
Az ő esetükben gyermekenként maximum két felnőtt vehet részt a rendezvényen.
Külsős szakkör foglalkozások (ahol a saját tanulóinkon kívül külsős tanulók is részt vesznek)
szeptember 01-jétől, további intézkedésig kizárólag az iskola nyitvatartási ideje után (azaz
17.00 után) kezdődhetnek. Tanulóinknak azt javasoljuk, hogy külsős szakkörökön ne vegyenek
részt.

III. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
- Fokozottan kell ügyelni az étkező és a konyha tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. A
rendszeres fertőtlenítés ellenőrzése ezekben a helyiségekben az operatív menedzser feladata, aki
hiányosság észlelése esetén értesíti az intézményvezetőt.
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Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók alapos szappanos kézmosásának
betartására. Ennek ellenőrzése a tanítók, illetve az étkezőben tartózkodó intézményi dolgozók,
szaktanárok feladata.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és
ennek rendszeres használatára nagy hangsúlyt kell fektetni.
Az étkezést – konkrétan az ebédeltetést – 3 turnusba szervezzük, az osztályok előzetes beosztást
szerint, 10 perces késleltetéssel kezdhetnek ebédelni, a tömeges sorban állás elkerülése
érdekében. Az előzetes beosztás megismertetése, valamint ennek betartása a tanítók és a
szaktanárok/osztályfőnökök feladata.

IV. Tanulói, dolgozói távolmaradás, a hiányzások kezelése
- Szeptember 01-től, további intézkedésig az intézményi dolgozók a megszokott napi rutin szerint
látják el a feladataikat az iskola épületében. Ha valamely dolgozó a fertőzés tüneteit észleli,
azonnal jelzi az intézményvezetőnek. A tünetekkel felkeresi háziorvosát, és koronavírus-fertőzés
gyanú esetén kizárólag negatív teszt birtokában térhet vissza az intézménybe.
- Az intézmény tanulói esetében, amennyiben a családban veszélyeztetett korú családtag van,
vagy a szülő így tartja biztonságosnak, a távolmaradás biztosított. Ez esetben a szülőnek a
távolmaradásról kötelessége az osztályfőnököt tájékoztatni, és biztosítani a gyermek számára,
otthoni környezetben a tananyag pótlását, a feladatok elvégzését. Ennek elmulasztása, a
nagyfokú lemaradás, félévkor osztályozóvizsga megszervezését vonhatja maga után.
V. Teendők fertőzésgyanú esetén
- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is
gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
- Amennyiben felmerül a koronavírusfertőzés gyanúja az iskolaorvos azonnal értesítendő. A
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a koronavírusfertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük a hatóságok által
kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
- Fertőzésgyanús személy az Iskolába kizárólag gyógyultan és negatív teszttel alátámasztott orvosi
igazolás birtokában térhet vissza vagy, ha tüneteinek megszűnése óta letelt a két hét karantén
VI. Intézkedések beteg személy esetén
- Amennyiben az Iskolánk tanulója, pedagógusa vagy dolgozója igazoltan koronavírusos, azonnal
jelezzük az eseményt a megfelelő hatóságoknak.
- A hatóságok értesítésével egyidejűleg, az intézményvezető az érintett osztály(ok) szülői
közösségét – a személyes adatok védelmének tiszteletben tartása mellett –értesíti. Az Iskola (az
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esetlegesen távolmaradó tanulók számára) folyamatosan biztosítja a digitális oktatás feltételeit
(normál munkarend esetén is).
Az illetékes hatóságok jogosultak a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről
dönteni, amely döntésről az Iskola haladéktalanul tájékoztatást kap. A tanulók a tantermen kívüli,
digitális munkarend elrendelését követő naptól az Iskolát oktatási célból nem látogathatják.
Amennyiben az Iskolában tantermen kívüli, digitális munkarend kerül elrendelésre, az Iskola –
erre vonatkozó szülői igény esetén – gyermekfelügyelet szervez a szülők támogatása érdekében, a
vonatkozó egészségügyi rendelkezések figyelembe vétele mellett.
Igazoltan fertőzött személy az Iskolába kizárólag gyógyultan, két negatív teszttel alátámasztott
orvosi igazolás birtokában térhet vissza.
A hatóságok értesítésével egyidejűleg, az intézményvezető az érintett osztály(ok)szülői
közösségét – a személyes adatok védelmének tiszteletben tartása mellett –
értesíti. Az Iskola (az esetlegesen távolmaradó tanulók számára) folyamatosan biztosítja a
digitális oktatás feltételeit (normál munkarend esetén is). Az Iskolába járó tanulók,
pedagógusok és dolgozók számára a maszkviselés az érintett gyermekkel történt utolsó
kapcsolattól számított 2 hétig az iskolaépületben folyamatosan kötelező.

