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1.

Bevezetés
Az intézkedési terv célja





az iskolai közösség minden tagjának élet-, egészségvédelme,
a tanév megkezdése, lebonyolítása,
az intézményi működés stabilitásának garantálása,
a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.

Az intézkedési terv területi, személyi hatálya
Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed
 az egész intézményre,
 minden diákra és törvényes képviselőjére,
 minden pedagógusra,
 minden nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóra,
 minden technikai dolgozóra,
 minden, az épületbe belépő személyre.
Az intézkedési terv időbeli hatálya
 Hatályba lépés: 2020. szeptember 1.
 Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
A módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a
tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
2.

Takarítás, fertőtlenítés
Takarítás, fertőtlenítés a tanév megkezdése előtt
A tanítás megkezdése előtt az ezzel megbízott munkatársak alapos, mindenre
kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeznek a folyosókon, a tantermekben, a tanári
szobákban, a tornatermekben, az adminisztrációs helyiségekben. Ennek során
különösen fontos
 a tantermekben lévő felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése,
elszállítása,
 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,
egyéb bútorok vegyszeres tisztítása,
 a sporteszközök tisztítása,
 radiátorok, csövek lemosása,
 ablakok, üvegfelületek tisztítása,
 szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése,
 képek, tablók, világítótestek portalanítása,
 pókhálók eltávolítása,
 rovar- és rágcsálóirtás,
 csaptelepek óvatos, lehetőleg fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces
folyatása, hogy a régóta nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon,
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 mosdók, vécék fertőtlenítő takarítása,
 a kilincsek, villanykapcsolók vegyszeres tisztítása,
 az iskolában elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő tartályok
feltöltése,
 a mellékhelyiségekben kéztörlésre használatos papírtörlő tartályok
feltöltése.
A tanítás idején naponta elvégzendő takarítási feladatok
 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,
egyéb bútorok vegyszeres tisztítása,
 a kilincsek, villanykapcsolók vegyszeres tisztítása,
 a bejáratnál és a mosdókban elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő
tartályok feltöltése,
 a 4. emeleti előadótermekben az osztályok váltása között a
felületfertőtlenítés,
 az informatika teremben használt eszközök – billentyűzet, monitor, egér,
egérpad – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítása a csoportok váltása között,
 tornatermi öltözők takarítása a testnevelés órák alatt,
 a tanítási órák alatt a folyosók takarítása, a szemétgyűjtők tisztítása,
fertőtlenítése,
 a tanítási órák alatt a mosdók, vécék fertőtlenítő takarítása, a kéztörlésre
használatos papírtörlő tartályok feltöltése.
3.

Az iskolalátogatás szabályai
 Ne jöjjön 2020. szeptember 1-jén iskolába az, aki a tanévnyitót megelőző
két hétben
 külföldön volt (vagy a vele egy háztartásban élő családtagja volt
külföldön) vagy
 a vele egy háztartásban élő családtagja igazoltan Covid 19
fertőzést kapott,
csak a 14 nap letelte után (ha egészséges) vagy (14 napnál korábban)
akkor, ha két negatív PCR-tesztet végeztetett legalább 48 óra
különbséggel.
 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló illetve
dolgozó látogathatja.
 Amennyiben valaki a koronavírus jellemző tüneteit észleli magán (vagy a
diák szülei észlelik ezeket), ne jöjjön iskolába, hanem
 haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait,
 a dolgozó értesítse az iskolát telefonon vagy e-mailben,
 a szülő értesítse az iskolát gyermeke betegségéről
o telefonon (209-1686) vagy
o e-mailben (titkarsag@jagbp.sulinet.hu)
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 A koronavírus legjellemzőbb tünetei










láz,
fáradtság és száraz köhögés,
nehézlégzés, légszomj,
hidegrázás,
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,
korábban nem tapasztalt szaglásvesztés,
ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara
torokfájás,
émelygés, hasmenés, hányás

 A bármely betegségből történt felgyógyulás után a tanuló/dolgozó az
iskolába kizárólag az egészséges állapotot bizonyító kezelőorvosi,
háziorvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet
az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
 Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 A meggyógyult diák az iskolába jövetelekor az orvosi/hatósági igazolást
azonnal átadja osztályfőnökének (annak távollétében az iskolatitkárnak),
a dolgozó az igazolást a gazdasági irodában adja le.
4.

Az iskolában való tartózkodás szabályai
 Az iskolába mindenki csak az orrot és a szájat eltakaró maszkban léphet
be. Az iskolába történő belépés után mindenki köteles a porta előtt
elhelyezett kézfertőtlenítőt használni.
 A járványügyi készenlét idején szülő nem léphet be az iskolába,
 csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve
 kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel
céljából.
 Kerülni kell a megszokott – testi érintkezéssel járó – üdvözlési formákát
(pl. kézfogás, ölelkezés).
 Lehetőség szerint kerülni kell a csoportosulást az iskola területén és az
épület előtt.
 A tantermekben minden óra után szellőztetni kell.
 Az iskolában a folyosókon, a mosdókban, a büfében maszk használata
kötelező.
 A tanítási órákon a maszk viselése mindenkinek erősen ajánlott, de csak
azokban az osztályokban kötelező, amelyekben igazolt koronavírusfertőzés fordult elő.
 A folyosókon mindenki igyekezzék az 1,5 méteres távolságot betartani
egymástól!
 A tantermekben – ahol a másfél méter nem tartható be – a lehető
legnagyobb távolságra üljenek egymástól a diákok.
5

 A diákok tartózkodjanak a különböző eszközök (pl. toll, radír,
szövegkiemelő, számológép) közös használatától.
5.

Az iskolaegészségügyi ellátás szabályai
 A szülő köteles az iskolát értesíteni telefonon vagy e-mailben, ha
gyermekénél vagy a vele egy háztartásban élő családtagnál
koronafertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés van.
 Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket csak teljes gyógyulás után engedjék
újra iskolába!
 A karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekintendő.
 Abban az esetben, ha a Covid 19 fertőzésre jellemző tünetek az iskolában
jelentkeznek,
 a tanulót az erre a célra kialakított helyiségben elkülönítjük, és
 haladéktalanul értesítjük a szülőt, akinek egy órán belül
gondoskodnia kell a gyermek hazaviteléről és a háziorvos
értesítéséről.
 A tünetekkel rendelkező gyermek lehetőség szerint ne használja a
tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval szállítsák, maszkban.
 Az elkülönítő helyiséget minden alkalom után szabályszerűen
fertőtlenítjük.
 Javasoljuk, hogy a krónikus betegségben szenvedő gyermek esetében
hozzanak igazolást a tanuló háziorvosától/kezelőorvosától
 a gyermek krónikus betegségéről és
 a gyermekre vonatkozóan az iskolában javasolt védő
intézkedésekről.
 A krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekintendő a
háziorvostól/szakorvostól tanév elején kért krónikus betegségről szóló
igazolás alapján.
 A jelenleg hatályos eljárásrend szerint az iskolaegészségügyi
szűrővizsgálatokat maradéktalanul el kell végezni. Természetesen
mindent megteszünk az esetleges fertőződések elkerülése érdekében
 a szűrővizsgálatra/oltásra történő várakozási időt optimalizáljuk
a vizsgálatok ütemezésével,
 a panaszokkal rendelkező tanulókat elkülönítjük,
 az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk,
 az orvosi szobába történő belépéskor a maszk viselése, a
kézfertőtlenítés és a lázmérés kötelező,
 a tanulók vizsgálata során az egészségügyi személyzet maszkot és
kesztyűt visel.
 Az első félévben az úszásoktatást felfüggesztjük.
 A fertőzésveszély idejére az iskola tornatermének bérbeadását
felfüggesztjük.
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6.

Az étkezésre vonatkozó szabályok
 Fokozottan ügyelünk az ebédlő tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére.
 Étkezés előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és/vagy használja
a kézfertőtlenítőt.
 Az ebédlőben fokozottan kell figyelni a másfél méteres védőtávolság
betartására.
 A szokottnál is nagyobb gondot kell fordítani
 az evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő
mosogatására,
 a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől
védett tárolására.
 Mivel a diákok többsége nem az iskola ebédlőjében ebédel, ezért a diákok
számára az étkezés saját osztálytermükben is engedélyezett. Emiatt a
tantermek takarítására, fertőtlenítésére fokozott figyelmet kell fordítani.

7.

Rendkívüli szünet elrendelése, digitális oktatás bevezetése fertőzés esetén
 Koronavírus érintettség esetén az iskolában csak az Oktatási Hivatal
rendelhet el rendkívüli szünetet.
 Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az
Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján 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 tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő
naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
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