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Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott a 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről szóló INTÉZKEDÉSI TERV alapján.
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az oktatásban, nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre?
COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél/
tanulónál az alábbi tünetek legalább egyikét észlelik:
-

köhögés (száraz, ingerlő jellegű)

-

láz

-

nehézlégzés

-

hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara.

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14
napban az illető szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel,
ill. olyan országban/ területen/intézményben tartózkodott, ahol igazolt
COVID-19 járvány zajlik.
I.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az intézmény területén az alábbi alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok
betartása mindenki számára KÖTELEZŐ:


a 1,5 méteres védőtávolság betartása, a csoportosulások elkerülése;



amennyiben a védőtávolság nem tartható, a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező;
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alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás, naponta többször is (termekben, a
folyosókon és a szociális helységekben);



rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés az intézménybe lépéskor és naponta többször is;



a csengetési rend/ az órarend/ a teremrend kialakításakor az eljárásrendben
megfogalmazott szabályok betarthatóságát figyelembe kell venni;



az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább
elhelyezéséről;



az osztályok váltása között a tantermekben szükséges a felületfertőtlenítés;



szünetekben, illetve naponta többször is fontos a nyitott ablakokon keresztüli
természetes szellőztetés;



a testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren javasolt megtartani;



a gyakorlati képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel szükséges
tisztítani a csoportok váltása között;



az iskolai rendezvényeken be kell tartani az Operatív Törzs által meghatározott
létszámkorlátot;



javasolt a szabadtéri rendezvény, illetve a rendezvények kisebb létszámú
rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása;



szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett lehet tartani;



fokozottan kell figyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére;



étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek/tanulók alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére;



az asztalok és azokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére, az edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú
fertőtlenítő mosogatására, tárolására fokozottan kell figyelni;



igazoltnak kell tekinteni annak a tanulónak a hiányzását, aki vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szívérrendszeri

megbetegedések,

cukorbetegség,

légzőszervi

megbetegedések,

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, és erről orvosi
igazolással rendelkezik;


igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek/tanuló hatósági karanténba kerül;
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azért, hogy az intézmény felkészült legyen a munkarend átalakítására, saját
eljárásrendet kell kidolgoznia (intézményi intézkedési terv);



a vírusfertőzéssel érintett intézmények esetében a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt;



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;



amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a
tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben
meg kell szervezni;



az első tanítási napon a tanulókat tájékoztatni kell a járvány elleni védekezés módjáról,
személyes higiéné alapvető szabályairól.

II.

RIASZTÁSI PROTOKOLL
1. Fertőzés tüneteinek észlelése.
2. Elkülönítés (mindkét épületben erre ki kell jelölni egy helyiséget), a beteget
felügyelő személyen kesztyű, maszk.
3. Az iskolaegészségügyi személyzet – orvos, védőnő - értesítése, akik az érvényes
eljárásrend szerint járnak el (felsőbb szervek értesítése).
4. A szülő értesítése, akinek figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék
fel a tanuló házi orvosát
5. A tanuló elhagyja az iskolát, erről a szülő gondoskodik.
6. Orvos utasításai, érvényes eljárásrend.
7. Visszatérés kizárólag orvosi igazolással.
8. Pozitív koronavírus-teszt esetén - Operatív Törzs dönt - a tantermen kívüli,
digitális munkarend elrendeléséről - az intézmény az erre jogosult szervtől kap
hivatalos tájékoztatást.
9. A tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a tanulók az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.
10. A Digitális Munkarend, ill. az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény hivatalos jelzést kap a normál munkarend szerinti oktatáshoz való
visszatérésre.

Irinyi János Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Technikum,
Szakgimnázium és Diákotthon
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Tel: (06-48) 311-422;

II.
1.

E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Fax: (06-48) 311-763

SPECIÁLIS SZABÁLYOK (IJROK - Tomori Óvodája)
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE
1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények
vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú
melléklet tartalmaz.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez
szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív
Törzs a nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

2.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
Évkezdésre mindenki beszerezni arról igazolást, hogy gyermeke nem szenved fertőző
betegségben, közösségbe mehet. Amennyiben a gyermekorvos az igazolás kiadását
megtagadja, úgy a szülő nyilatkozik erről. A nevelésben, illetve az intézmény
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát
értesíteni, ha a gyermekénél, vagy a családjában koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
2.2 Az épületbe a szülők csak szájmaszkban, lábzsákkal, kézfertőtlenítés után
léphetnek be, e nélkül nem áll módunkban a szülőket az intézményünkbe
beengedni! A család gyermekével/gyermekeivel csak egy szülő jöhet be az épületbe
szükség esetén. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 8 00
órára kötelesek behozni a szülők az óvodába! Ebéd után hazamenő gyermekeket a
szülők a bejárati ajtónál vehetik át, ebben az időben az épületbe belépniük nem
szabad.
2.3 A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény
területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.
-

A gyermekek átadása/átvétele után a legrövidebb időn belül kérjük
elhagyni a játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt
kerüljék a szülők gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

2.4 A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább
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elhelyezéséről. A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a
maszk viselése nem kötelező. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a
neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán
kívül elhelyezni, a menekülő útvonal biztosítása mellett, asztalokat távolabb kell tenni
egymástól. A folyamatos szellőztetésről a dajka köteles gondoskodni a nap folyamán.
2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
2.6 A különböző csoportokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges –
el kell kerülni.
2.7 A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren
megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő
feladatokat.
2.8 A gyermekmosdó szűkös mérete miatt szükséges a gyermekeket csoportbontásban
beengedni, illetve javasolt a csoportok szükség szerinti bontása is.
2.9 Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény
megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozása.
2.10 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg a fedett teraszon.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
3.1 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
fel kell hívni az óvodába belépők figyelmét. A gyerekek esetében a szappanos
kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba! A szappanos kézmosás,
kézfertőtlenítés a nap folyamán többször ajánlott. Minden gyermek saját jellel ellátott
törülközőt használhat. Felnőttek számára is biztosítani kell a szappanos kézmosási
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel
kell kiegészíteni.
Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!
A saját jellel ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a gyermek személyes
használatában van, fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és
mosásra!
3.2 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása, ehhez
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elengedhetetlen a felnőtt ellenőrző jelenléte. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
3.3 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.4 A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós
plüss, „nyunyóka” melyet a gyermek hét elején behoz és hétvégén visz haza. A
következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek.
3.5 A gyermekek ágyneműjét, váltóruháját és textil törölközőjét hetente, illetve szükség
szerint gyakrabban kell hazavinni és hét elején kimosva visszahozni.
3.6 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben)
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek,
korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.

3.7 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét
ne veszélyeztesse. Reggeli érkezés után a folyosó padlója felmosásra kerül, a tízórai
utáni fertőtlenítés ideje alatt a gyermekek a mosdóban, illetve a folyosón
tartózkodnak. Udvarról való beérkezés után szintén felmosásra kerül a padló, ekkor a
gyerekek már a csoportban tartózkodnak. A mindennapi fertőtlenítő takarítás
alvásidőben történik, a heti nagyobb takarítás pedig minden héten adott napon
délelőtt, míg a gyerekek az udvaron vannak. A dajkák a takarítási naplót vezetik, azt
aláírásukkal igazolják. A vezető az elvégzett munkát szúrópróba szerűen, illetve
hetente ellenőrzi. A takarítási naplót a vezető hetente, illetve havonta aláírásával
igazolja. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
3.8 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, valamint a szociális helyiségekre
is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.9 Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezt minden délután a gyermekek távozásakor teszik
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meg a dajkák.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének
a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4.3 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os
maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető
ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes
lemosása. Erre a konyhai alkalmazottak figyelmét felhívtuk.
4.4 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak,
tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő
mosása ajánlott.

4.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell
fektetni.

5. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
8.1 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá,
ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
8.2 A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.
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6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, erre kijelölt helység a tornaszoba,
egyúttal értesíteni kell a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről.
9.2 Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- láz
- köhögés
- nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,
hidegrázás,
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
9.3 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A beteg gyermek elkülönítő helységből való távozása után a helyiség ózonos
fertőtlenítésre kerül.
9.4 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.

9.5 A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
9.6 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell
döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

7. KOMMUNIKÁCIÓ
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11.1

Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda
közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a
www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

11.2

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által
kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Eperjesi Béláné
tagintézmény - vezető
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SPECIÁLIS SZABÁLYOK (IJROK – Eszterlánc Óvoda)

Egészséges környezet biztosításához szükséges feltételek
Az óvoda zárva tartásának időszakában a teljes körű, mindenre kiterjedő fertőtlenítés
megtörtént. A szükséges tisztító és fertőtlenítő szerek és eszközök rendelkezésre állnak,
pótlásuk igény szerint megtörténik.
Takarítással, fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok:


Szülők cipőjének fertőtlenítésére használt hypoval átitatott lábtörlő tisztántartása és
cseréje.



A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne
veszélyeztesse. Reggeli érkezés és reggelizés után a folyosó padlója felmosásra kerül, a
gyerekek udvarra menetele után a csoportszobai bútorzat és padló fertőtlenítése. Ebéd
után szintén felmosásra kerül a padló, amíg a gyerekek a mosdóban tartózkodnak és az
ágyak is ekkor kerülnek elhelyezésre.

Az öltöző és a mosdó felmosásakor és

fertőtlenítésekor a gyerekek már a csoportban tartózkodnak. A mindennapi fertőtlenítő
takarítás a gyermekek és az óvodapedagógusok haza menetele után történik. A dajkák
takarítási lapon és helyiségekre konkrétan lebontott táblázatban vezetik a takarítás
elvégzését, azt aláírásukkal igazolják. A fertőtlenítést a vezető naponta szóban
kontrolálja, szúrópróba szerűen és hétvégén ellenőrzi.
A takarítási naplót a vezető hetente, illetve havonta aláírásával igazolja. A takarítást
végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok
viselése szükséges.


A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő
takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók,
stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek



A gyermekek játékának fertőtlenítése neomagnolos oldattal, mely nem veszélyes a
gyermekekre.
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A konyha a Príma Kft. által meghatározott formában az érvényben lévő rendeletnek
megfelelően történik.


Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a
megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel.



Az étkezés szállításánál használatos edények, rekeszek fokozott tisztaságának és
megfelelő higiéniájának ellenőrzése naponta.



Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása.



A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása.



A tisztító szereket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén pótolni.
Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:


Az óvodába vírusölő hatású kézfertőtlenítő, maszk, lábfertőtlenítés és hőmérőzés
után lehet belépni. A gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ,
mielőtt belép a csoportba! A szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés a nap
folyamán többször ajánlott.



Az óvoda épületébe a belépés zsilipes rendszerben, csengetés után történik. . A
folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 800 órára kötelesek
behozni a szülők az óvodába! A Herbolyáról vagy más településről,
tömegközlekedési eszközzel érkező gyermeket legkésőbb 830 órára kötelesek
behozni a szülők az óvodába!



Minden gyermekkel 1 kísérő lehet érkezéskor és távozáskor egyaránt.



A kijelölt személy figyelemmel kíséri, hogy a kéz-és lábfertőtlenítés, a maszk
használat minden belépő személynél megvalósuljon, továbbá, hogy a csoportok
öltözőjében 3 szülőnél több ne tartózkodjon egyszerre.



A gyermekek számára kötelező teljes garnitúra kinti-és benti ruha, jellel ellátott
törölköző és ágynemű. Amelyik ruhában érkezik a gyermek az óvodába, azt nylon
zsákba tesszük a gyermek saját polcán elhelyezzük és csak haza távozáskor adjuk
rá.
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A gyermekek átadása/átvétele után a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni a
játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők
gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.



A gyermekek tisztálkodásánál fokozott felnőtti jelenlét szükséges, a pontos és
hatékony fertőtlenítő mosakodás elvégzése miatt.



A folyékony szappan az egész nap folyamán elérhető a gyermekek számára,
étkezések előtt fertőtlenítő, vírusölő szappannal kell kezet mosni a gyerekeknek,
melyet a felnőttek adagolnak megfelelő mennyiségben és ügyelnek a biztonságos
használatra.



Minden gyermek saját jellel ellátott törülközőt használhat. A törölközőt minden
szerdán és pénteken haza kell vinni és másnap tisztára mosva, fertőtlenítve
visszahozni.



Felnőttek számára is biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítő szerrel kell kiegészíteni.
Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak! .



A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani
az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.



A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább
elhelyezéséről. A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán
a maszk illetve arcvédő pajzs viselése nem kötelező, csak ha a szülővel találkozik.
A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a neveléshez nem szükséges
tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni, a menekülő
útvonal biztosítása mellett, asztalokat távolabb kell tenni egymástól. A délutáni
alvásnál az ágyakat biztonságos távolságba kell helyezni. A folyamatos
szellőztetésről a dajka köteles gondoskodni a nap folyamán.



Minden csoport saját mosdóval rendelkezik ezért járványügyi szempontból is
használata biztonságos.
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Fogmosást végezhetnek a gyerekek, de az óvodapedagógus részéről fokozott
figyelem szükséges.



Naposi teendőket a gyermekek végezhetik, de a felnőtt állandó odafigyelő
jelenléte szükséges. A dajkák az evőeszközöket szalvétába tekerve személyre
szabottan biztosítják a gyerekeknek. A terítésnél az étkezéshez szükséges
eszközöket a többi eszközök összefogdosása nélkül vigyék az asztalhoz a naposok
felügyelet mellett.



A különböző csoportokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez
lehetséges – el kell kerülni. Ezért a tervezett közös rendezvényeinket a
csoportszobákban fogjuk megvalósítani (pl. Almafesztivál) a szülők jelenléte
nélkül. A szülőkkel közös rendezvényeket csak akkor fogunk szervezni, ha már a
vírushelyzet engedi.



Udvari játéknál a játékeszközök folyamatos fertőtlenítése mellett a gyerekek
forgó színpad szerűen használják a játékokat a csoportok keveredését elkerülve.



Élményszerző sétákat, kirándulásokat olyan helyre kell szervezni, ahol lehetőség
szerint nem találkoznak a gyerekek tömeggel. Köztéri játszóterek használata
nem engedélyezett!



Mozgás tevékenységet az időjárás figyelembe vételével a lehetőségekhez mérten
a szabadban végezzenek a gyerekek.
Gyermekek hiányzására irányuló intézkedés


Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.



A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak
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szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Teendők beteg személy esetén


Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, erre kijelölt
helység a fejlesztőszoba, egyúttal értesíteni kell a háziorvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek
elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- láz,
- köhögés,
- nehézlégzés,
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya,
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,

hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a
figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el a további teendőkről.


A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező. A beteg gyermek elkülönítő helységből való távozása után a helyiség
ózonos fertőtlenítésre kerül.



Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú,
nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
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A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt
saját hatáskörben nem bírálhatja felül.



Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a
kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni.
Kommunikáció



Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az
óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a
www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.


Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az
NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Nagyné Kapitány Tünde
intézményegység - vezető
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SPECIÁLIS SZABÁLYOK (IJROK – Tompa Mihály Általános Iskolája)
1. GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK, FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE A
TANÉVKEZDÉSRE

1.1.Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése.
1.2.Két darab álló-szenzoros kézfertőtlenítő adagoló elhelyezése a bejáratoknál.
1.3. Kézfertőtlenítő adagolók elhelyezése az osztálytermekbe, a tornaöltözőkbe és a hátsó
bejárathoz.
1.4.Kézfertőtlenítő szappan beszerzése és elhelyezése a mosdókba és az öltözőkbe.
1.5.Papírtörlők elhelyezése a mosdókba és az öltözőkbe.
1.6.Szájmaszk beszerzése.
1.7.Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a bejáratnál, a honlapon, a közösségi médiában
/ Szájmaszk és kézfertőtlenítő használata.
1.8.Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a mosdókba/ A helyes kézmosás szabályai.
1.9.Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a tantermekbe/ A helyes kézfertőtlenítés
szabályai.
1.10.

A sávos termek tanulói asztalának és az informatika tantermekben található

billentyűzetek fertőtlenítése és a tabletek fertőtlenítő kendővel történő megtörlése
minden használat után megtörténik.
1.11.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az

adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.

2. AZ

INTÉZMÉNY

LÁTOGATÁSA,

AZ

INTÉZMÉNYBEN

VALÓ

TARTÓZKODÁS
2.1.A szülők és tanulók tájékoztatása következő szabályokról:


A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Irinyi János Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Technikum,
Szakgimnázium és Diákotthon
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Tel: (06-48) 311-422;



Amennyiben gyermeküknél

E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Fax: (06-48) 311-763

tüneteket

észlelnek,

a

NNK

aktuális

eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról.


A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.



A szülőknek az intézmény területén és az intézmény épülete előtti
csoportosulása nem megengedett.



A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben a higiénés szabályokat
betartva tartózkodhatnak. /szájmaszkban és kézfertőtlenítés után.

2.2. Az alkalmazotti közösség tájékoztatása a következő szabályokról:


Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.



Az alkalmazott köteles a munkáltatót értesíteni, ha koronavírus-gyanú, vagy
igazolt fertőzése van.

2.3.Az osztálytermekben lehetőségekhez mérten gondoskodunk a tanulói asztalok lazább
elhelyezésről a megfelelő védőtávolság megtartása érdekében.
2.4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
2.5.A sávos órákon, foglalkozásokon törekszünk arra, hogy az egy osztályból érkező
tanulók azonos padsorban állandó padtárssal üljenek.
2.6.Törekszünk arra, hogy a közösségi térben (aula), egyszerre csak annyi gyermek
tartózkodjon, hogy a biztonságos távolságot tartani tudják. Az aulában elhelyezett
padokat megfelelő távolságban jelölő csíkkal láttuk el, amelyek az ülőhelyek
kijelölésétét szolgálják.
2.7.A folyosókon az ebédlő előtt jelzőcsíkokokat helyezünk el a megfelelő távolság
betartása érdekében.
2.8.Időben 5 perccel eltolt csengetési rendet alkalmazunk a 2 udvari szünetben. (Az alsó
tagozat az első csengetésre a felső tagozat második csengetésre hagyja el a tantermet
vagy vonul be a szünetről a tanterembe).
2.9. Az udvari szünetekben a hetes kiemelt feladata az alapos szellőztetés. Az alsó
tagozatban tanító pedagógusok segítik a heteseket az ablakok kinyitásában.
2.10.

Az udvaron történő sorakozás a megfelelő védőtávolság betartásával történik.

(az alsó tagozat a betonozott felületen, a felső tagozat a műfüves játszóudvaron).

Irinyi János Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Technikum,
Szakgimnázium és Diákotthon
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Tel: (06-48) 311-422;

2.11.

E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Fax: (06-48) 311-763

A rendezvények (a járványügyi helyzetet figyelemmel kísérve és ahhoz

alkalmazkodva) online formában kerülnek megrendezésre.
2.12.

A gyermekek uszodába szállításánál a buszon a szájmaszk használata és

kézfertőtlenítés kötelező.
2.13.

A kirándulások alkalmával a tömegközlekedési eszközökön és a közösségi

terekben a szájmaszk használata kötelező.
2.14.

A hétkezdő áhítatok évfolyamonként, csoportbontásban valósulnak meg a

templomban vagy iskolánk aulájában a védőtávolság megtartásával.
2.15.

A testnevelés órákra való átöltözés az alsó tagozat első két évfolyamán az

osztályteremben történik. Törekszünk a testnevelés órák szabadban való megtartására.
2.16.

Betegség esetén az elkülönítés az orvosi szobában történik.

3. AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATA
3.1.A PRÍMA Kft. tájékoztatása az étkezésre vonatkozó szabályokról.
3.2.A tízórait a két első osztály kivételével minden osztály a tanteremben fogyasztja el. A
két első osztály az ebédlő két különálló termében foglal helyet.
3.3.Az ebédeltetés rendje 11.40 - 14.00-ig osztályonként, eltolt időpontban történik.
3.4.Az ebédhez történő sorban állásnál jelzőcsíkokkal törekszünk a megfelelő védőtávolság
betartására.
4. ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁSI REND
4.1.Takarításinapló alapján/ beosztás szerint
5. KAPCSOLATTARTÁS
5.1.A szülőkkel való kapcsolattartásban elsősorban az online kommunikációt alkalmazzuk.
5.2.A szülői értekezleteket szigorúan a higiénés szabályoknak megfelelően tartjuk.

Suga Lászlóné
tagintézmény-vezető
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SPECIÁLIS SZABÁLYOK (IJROK – Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon)
1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
-

Az intézmény dolgozói és diákjai csak az iskola főportáján és a kollégium parkoló felőli
bejáratán közlekedhetnek.

-

Itt történik a reggeli beléptetés, ami lázmérésből és a kéz fertőtlenítéséből áll.

-

A két portán, valamint a tornateremnél és a terasznál érintésmentes fertőtlenítő adagolók
vannak kihelyezve, melyet minden belépéskor használni kell!

-

Az udvaron lévő parkoló lezárásra került, hogy senki ne tudjon lázmérés és fertőtlenítés
nélkül az intézménybe belépni. A szünetekben a tanulók itt tartózkodhatnak.

-

-

Lázas v. tüneteket mutató diákok számára elkülönítő helyiségek kerültek kialakításra:


kollégistáknak: 328, 213. szobák



iskolás diákoknak: „A” ép.: 64. szoba és a Mérlegszoba



kollégiumban: fszt.8-as terem.

A szociális helységekben minden mosdónál kézfertőtlenítőt tartalmazó folyékony
szappanok, illetve papír kéztörlők kerültek kihelyezésre. Ezen kívül a mosdókban
helyiségenként 1 db nagy tekercses WC papír adagolót biztosítunk.

-

Az intézmény helyiségei tanítási időben is takarításra kerülnek, különös tekintettel a sokak
által használt kilincsekre, kapcsolókra, eü. berendezésekre.

-

A tantermekben lévő székek, padok, asztalok, számítógépes billentyűzet, egér fertőtlenítő
lemosására a délutáni takarítás során kerül sor, de minden helyiségben biztosítva van az
egyéni kéz- és felület fertőtlenítéséhez kettő az egyben (kézre és felületre is használható
szer. (A behatási idő miatt a fertőtlenítőt letörölni nem szabad!)

-

Ezzel a szerrel történik a sporteszközök, szabadidős eszközök fertőtlenítése is az iskolában
és a kollégiumban is.

-

A klímaberendezések és a központi szellőztető rendszer nem kerülhet beüzemelésre.

Irinyi János Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Technikum,
Szakgimnázium és Diákotthon
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Tel: (06-48) 311-422;

-

E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Fax: (06-48) 311-763

az „A” épületben található büféhelyiség nem használható, helyette kiadó ablak kerül
beépítésre, a kollégiumi büfé a járványügyi előírások betartása mellett továbbra is a
szokásos helyen működik.

-

a büfék előtti sorban, valamint más esetben történő sorban álláskor be kell tartani az 1,5 mes távolságot

A technikai személyzetre vonatkozó előírások
-

A takarítók beosztása igazodik a tanórák rendjéhez, ezzel biztosítva van, hogy a
tanítási időben az egészségügyi helyiségek, folyosók, korlátok, üres tantermek
folyamatosan fertőtlenítve legyenek.

-

A takarítás ellenőrzésére takarítási napló került bevezetésre területenként, melyet a
dolgozók folyamatosan vezetnek időpontra és helyiségekre lebontva. Az elvégzett munka
ellenőrzésre kerül a gondok, szúrópróbaszerűen pedig a vezetőség által.

-

A karbantartók részére kiadott műszaknapló -melyben vezetik, hogy mikor milyen
helyiségben, milyen munkát végeztek – ellenőrzése is folyamatosan történik.

-

A dolgozók részére a biztonságos munkavégzéshez a védőfelszerelés biztosítva van.
(gumikesztyű, maszk, plexi maszk, hosszúujjú köpeny)

-

A technikai személyzet oktatása a rendkívüli helyzetnek megfelelően megtörtént.

2. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK
Az órarend kialakításának szempontjai
-

egy osztály egymást követő órái lehetőleg egy tanteremben, a lehető legkevesebb
tanteremváltással valósuljanak meg

-

lehetőség szerint duplaórák, triplaórák kialakítása (szakmai gyakorlat esetén további
tömbösítések)

-

a nagyobb létszámú osztályok előadókban, nagyobb termekben és aulában történő
elhelyezése

-

az osztályfőnöki órák egy időpontban, hétfőn első órában kerülnek megtartásra

-

a hétkezdő áhítatok évfolyamonként kerülnek megszervezésre, a többi osztályban az
osztályfőnök olvassa fel az intézményi lelkész által hetente elkészített lelki útravalót
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Tanórákon
-

csoportbontott órákon egy padban egy tanuló, hogy a 1,5 m-es távolság betartható legyen

-

amennyiben a biztonságos távolság nem tartható, a maszk használata ajánlott

-

rendszeres szellőztetés tanórák alatt is, időjárás függvényében az ablakok állandó bukóra
nyitása

-

tanterembe lépéskor kézfertőtlenítés

-

a tanulók saját eszközeiket nem, vagy csak fertőtlenítés után adhatják át egymásnak

-

a tanár az általa, ill. a közösen használt eszközöket (tábla, fehértábla-toll stb) naponta
többször is felületi fertőtlenítővel kezeli

-

tanteremváltáskor a tantermet használó osztály a padokat, székeket lefertőtleníti

-

általános higiénés szabályok betartása (tüsszentés, köhögés stb.)

-

a tanulók tanári engedéllyel óra alatt elhagyhatják a termet és kimehetnek a mosdóba (el
kell kerülni az óraközi tumultust a mosdókban)

-

a folyosón történő csoportosulás megelőzése érdekében a szaktanár köteles az óra kezdetén
időben megjelenni és a tanterembe engedni a tanulókat

Testnevelés órákon
-

a testnevelők a tanulókat átkísérik a városi tornacsarnokhoz, illetve vissza a kapuhoz

-

a testnevelésórák lehetőség szerint (jó idő esetén mindig) a szabadban kerülnek
megszervezésre

-

lehetőség szerint dupla testnevelésórák, melyek (a mosdó használatának engedélyezésével)
óraközi szünet nélkül is megtarthatók

-

testnevelésórákon kerüljük a szoros fizikai kontakttal járó feladatokat, a távolságtartás
szabályait itt különösen be kell tartani

-

az öltözőkben különösen kell ügyelni a járványügyi szabályok betartására (pl. ha
megoldható, egyszerre kevesebb tanuló öltözzön, lehetőség szerint két csoportban)

-

az öltözők szellőztetésére fokozottan ügyelni kell
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az öltözőpadok, fogasok, valamint a sporteszközök tisztántartása, naponta többszöri
fertőtlenítése fontos, az öltözőt elhagyó csoport (esetleg kijelölt tanulók, felmentettek)
bevonható azok lefertőtlenítésébe

-

a városi sportcsarnok által kiadott speciális járványügyi előírásokat be kell tartani

Szakmai órákon/ gyakorlatokon való részvétel
-

a vegyész laborokban és más szaktantermekben használt eszközöket és berendezéseket a
kihelyezett fertőtlenítőszer segítségével – az eszköz megóvását szem előtt tartva – kell
fertőtleníteni, a nap folyamán, csoportváltáskor a tanulók bevonása javasolt

-

a külső helyszínen nem megvalósítható szakmai gyakorlati órákat az intézményben az
illetékes munkaközösség szakmai ajánlásával kell megszervezni

Óraközi szünetek
-

a szünetben a tanulók az udvaron tartózkodnak, az épületben csak indokolt esetben
maradhatnak (ügyintézés, mosdó, tanári utasítás)

-

a szünetben tanulók csak tanári felügyelettel maradhatnak a tanteremben

-

az órák között a folyosón a tanulók nem várakozhatnak, a szünetet az udvaron kötelesek
eltölteni

-

a tanulók az udvaron az „A” épület alatti parkoló területén, illetve a kollégiummal
párhuzamos úton tartózkodhatnak,

-

amennyiben a 1,5 m-es védőtávolság betartására nincs lehetőség, a folyosón és más
közösségi térben a maszk használata kötelező

-

a mosdókba csak annyi tanuló mehet, ahányan a berendezési tárgyakat biztonságosan
használni tudják, a többiek az ajtó előtt sorban várakoznak

-

indokolt mosdóhasználat miatt késés nem írható a tanulónak

-

az épületet csak osztályfőnök, illetve az iskolavezetés által aláírt KILÉPÉSI
ENGEDÉLLYEL lehet elhagyni

-

a 13. évfolyam tanulói az előzetesen elkészített arcképes kilépővel a 20 perces
nagyszünetben hagyhatják el az épületet, kizárólag a főbejáraton keresztül
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Hiányzás esetén
-

krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért
krónikus betegségről szóló igazolás alapján.

-

karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető.

-

mindkét esetben meg kell számára szervezni az online oktatást

-

betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhet vissza a tanuló a közösségbe

-

a beteg tanuló az intézményt nem látogathatja, sem dolgozatírásra, sem szakmai
gyakorlatra be nem hívható, az azon való részvétel nem engedélyezhető

-

a (tartós) betegségről visszaérkező tanuló tananyag-kiesés miatti pótlását (felkészülés,
számonkérés, témazáró) a szaktanár szervezi meg számára, legkésőbb 1 hónapon belül úgy,
hogy emiatt hátrány nem érheti

-

a szakmai gyakorlati órák pótlását a munkaközösség-vezető és a szakmai igazgatóhelyettes
bevonásával szintén a szaktanár szervezi meg, legkésőbb 1 hónapon belül, erről hivatalos
dokumentáció készül

Munkatervben tervezett események, rendezvények
-

az iskolai rendezvényeket, programokat az Operatív Törzs aktuális előírásai szerint tartjuk
(pl. létszámkorlát, egészségvédelmi intézkedések, rendezvények kisebb egységekre
bontása, lehetőség szerint csak szabadtéri rendezvények)

-

egyéb esetekben online/ill. digitális formában elkészített anyag segítségével tartjuk meg a
tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai eseményeinket

-

szülői értekezletet csak a járványügyi előírások betartásával lehet tartani (egymás utáni két
napra tervezzük)

-

a tervezett fogadóórán felül lehetőség szerint online fogadóórákat tartunk

Tanári ügyelet
-

a szabályok betartása végett a tanári ügyeletet meg kell erősíteni
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az udvaron az ügyeletet adó pedagógusok számát növelni kell (2 fő → 4 fő), akik közül 1
fő továbbra is a kaput, 1-1 fő az épületek udvar felőli bejáratát, 1 fő pedig az udvar hátsó
részét felügyeli

-

az „A” épület keleti szárnyán és a kollégiumi szinteken a folyosón ügyelő pedagógusok
száma továbbra is 1-1 fő)

-

az „A” épület nyugati szárnyán, az elektró- és infótermeknél 1-1 fő ügyeletes pedagógus
kerül kijelölésre

-

az „A” épület földszintjén hátul, a laborok előtt, valamint a tornaterem előtti folyosóbejárat részen 1 fő pedagógus kerül kijelölésre

-

az ügyeletes pedagógus köteles felhívni a figyelmet a járványügyi rendeletben leírtak
betartására

Felkészülés a hibrid vagy digitális tanrendre
-

a tapasztalatok alapján a digitális tanrend kereteinek pontosítása (hiányzások, értékelés
módszertana, közös platformok, egységesség, időbeli korlátok, digitális tanrend
órarendjének (online foglalkozások) kialakítása)

-

tudásmegosztó foglalkozások pedagógusoknak, tematikusan, kis csoportokban

-

tanulók felkészítése a digitális oktatatásra – Microsoft Office hozzáférések 9.-es
tanulóknak, TEAMS és más alkalmazások

-

tanulói korrepetálás rendszerének kialakítása (közösségi szolgálat)

3. TÁJÉKOZTATÁS
-

a tanulók az első tanítási napon megismerik az intézmény járványügyi intézkedési tervét

-

az intézkedési terv a honlapon elérhető

-

a tantestület teljeskörű tájékoztatása nevelőtestületi értekezleten történik

-

a szülők és a tanulók szakszerű tájékoztatása a vírus tüneteiről az iskolaorvos/védőnő
bevonásával történik (ld. melléklet)

-

a szülők tájékoztatása a tanév első szülői értekezletén történik

-

az aktuális változásokról a honlapon tájékoztatjuk az érintetteket
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4. DIÁKOTTHON
A diákotthonba csak olyan tanuló költözhet be, aki orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy
az utolsó 6 hét alatt fertőző betegségben nem szenvedett, illetve, hogy a közösségi
elhelyezésre alkalmas.
EZT MEGHALADÓAN:
-

A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel
rendelkező személy nem léphet be.

-

A Kollégiumba való beköltözés esetén kötelező testhőmérsékletmérés és COVID-19
kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni, ahol nyilatkozni szükséges a kockázatokról (COVID19 tüneteket tapasztaló, kockázatos országbeli tartózkodás stb.; a kérdőív az intézkedési
terv melléklete).

-

A kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó tanuló belépése tilos a kollégium
területére.

-

A feltételeknek nem megfelelés esetén újabb beköltözés csak orvosi igazolással történhet.

-

A költözésben segítő családtag csak a kollégium aulájában tartózkodhat – a tanulók
lakószintjére nem mehet fel!

-

A beköltözés megadott időpontokban történik - a torlódást elkerülendő.

-

A beköltöző tanulót csak 1, azaz egy fő kísérő személy kísérheti (az auláig).

-

A beköltözés folyamán mind a beköltöző tanulónak, mind a kísérőnek javasoljuk a
maszkhasználatot.

-

A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző tanulónak, mind a
kísérőnek. (Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, arcot eltakaró maszkról mindenkinek
magának kell gondoskodnia.)

-

Kérjük, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a beköltöző kollégista a
rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől otthon köszönjön el, és ne a kollégiumi
beköltözéskor.

BENNTARTÓZKODÁS, BENTLAKÁS ALATTI ÓVINTÉZKEDÉSEK
-

Kérjük a 1,5 méteres távolság betartását és a rendszeres kézfertőtlenítést.

-

A közös használatú helyiségekben, így a konyhában, fürdő- és illemhelyiségekben stb. is
térben és időben lehetőség szerint be kell tartani a távolságtartás szabályait.
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Amennyiben a beköltözött (bentlakó) tanulónál a fertőzés tünetei észlelhetők (elkülönítő
helyiségben történő elhelyezése mellett tájékoztatjuk az iskolavezetést és az
iskolaegészségügyi orvost, akik az érvényes eljárásrend szerint döntenek a további
teendőkről), és a gondviselőt azonnal értesítjük.

-

Mind a tanuló saját, mind társai egészsége érdekben ajánljuk, hogy a kollégiumon kívüli
tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, gyakorlati helyek, edzőhelyek
látogatására, illetve a csak a szükséges áruházak, boltok, patikák felkeresésére.

-

Kérjük a higiénés szabályok maximális betartását.

HAZALÁTOGATÁS, UTAZÁS, VISSZAÉRKEZÉS


A hazautazás követő visszaérkezéskor a tanulóknak kötelező a testhőmérsékletmérés (a
LÁZAS tanulók esetében a belépés megtiltható).



Hosszabb távollét után (egyéb megbetegedés stb.) kizárólag orvosi igazolás mellett és
kérdőív kitöltésével tudjuk biztosítani a kollégiumi visszajövetelt.

LÁTOGATÓ ÉS VENDÉGFOGADÁS


Korlátozott számban lehet fogadni (a kollégium aulájában 19:00 – 20:00), az alábbi
feltételekkel:
-

a látogatónak a belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie,

-

a látogató esetében a maszk, viselése és a 1,5 méteres távolságtartás
KÖTELEZŐ.

Amennyiben a járványügyi helyzet változik, a látogatás feltételei módosulhatnak.

Jelen intézményi intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad
érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével kerül sor.
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Melléklet
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlásával
(Dr. Czimre Tamás - iskolaorvos)
A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges
gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében
csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.
Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre?
COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi
tünetek legalább egyikét észlelik:
-

köhögés (száraz, ingerlő jellegű)

-

láz

-

nehézlégzés

-

hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara.

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros
kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben
tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt
fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja.
Teendők gyanús tünetek esetén:
A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek.
A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és
ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő
helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség
takarítását

végző

személynek sebészeti

maszkot,

védőszemüveget

vagy

arcvédőt,

gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a
tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt,
levétele után. Lehetőség szerint a tüneteket mutató személytől legalább 1 méteres távolságot
kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása
mellett.
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Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolaorvossal ill. a gyermek
háziorvosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel
rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, sz. e. mentővel
szállítsák sebészi maszkban.
Javaslatok az osztályfőnököknek:
-

Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek
háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az
iskolában javasolt védő intézkedésekről.

-

Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről
(név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz.

-

Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak
a háziorvossal az iskolába járásról.

-

Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés
lehetőségeit (távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).

Általános óvó-védő rendszabályok:
-

szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor,
étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor,

-

kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett,

-

tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a
könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás,

-

friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos
szellőztetés a termekben, folyosókon,

-

tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba
tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek,

-

olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a maszk
viselése (pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás)

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok:
-

önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának
kerülése,
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-

sporteszközök rendszeres fertőtlenítése,

-

testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust
igénylő feladatokat,

-

úszás során a fertőzés kockázata alacsony, csoportos úszás engedélyezett,

-

légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt,

-

fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök,
felületek fertőtlenítésére (kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai
eszközök, csaptelep, WC lehúzó).

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért?
-

A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill.
a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat.

-

A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi
szolgálattól, osztályfőnöktől, kollégiumi nevelőtől!

-

Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról!

-

Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez
nem lehetséges, viseljenek maszkot!

-

Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot!

-

Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását!

-

Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldséggyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra,
vidámságra!

-

Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás
lehetőségéről.

Kollégistákra vonatkozó szabályok:
-

A kollégiumba költözéskor minden tanulót ki kell kérdezni a COVID-19 tünetek
meglétéről (nyilatkozat kitöltésével), ill. lázmérést kell végezni, amit a nyilatkozaton
kell dokumentálni.

-

Külföldről érkező, karanténra kötelezett tanulókat a kollégium elkülönítőjében kell
elhelyezni a negatív teszteredmények megérkezéséig.
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A nevelőtanárok naponta érdeklődnek a tanulók egészségi állapota felől, szükség esetén
lázmérést végeznek.

-

A tünetekkel rendelkező diákot a kollégiumban elkülönítik, értesítik a szülőt,
konzultálnak az iskolaorvossal, háziorvossal a további teendőkről ( lsd. fenn- Teendők
gyanús tünetek esetén).

-

A férőhelyek 5%-át karantén, elkülönítés céljára fenntartják.

-

Zárt térben, közös használatú helyiségekben a 1,5 méteres védőtávolság betartása
javasolt ill. szájmaszk, amennyiben ez nem lehetséges.

-

Egy szobába lehetőleg azonos osztályba, csoportba járó tanulók kerüljenek.

-

A krónikus beteg tanulókat a kisebb létszámú szobában helyezzék el.

Hiányzások kezelése:
Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért krónikus
betegségről szóló igazolás alapján.
Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető.
Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában
részt vehet az oktatásban.
Az iskola-egészségügyi ellátás rendje:
-

Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv
szerint végzi.

-

Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.

-

A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint
térben és időben elkülönítjük.

-

Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk.

-

Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között
a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny
használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.

-

dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos
a kormányhivatalnál kezdeményezi.
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Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének
kialakításában és aktualizálásában.

