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1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
A tanévkezdés előtt az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást
végzünk.
Az intézmény vezetője és gondnoka ellenőrzik a takarítás végrehajtását.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú
melléklet tartalmaz.
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A járványügyi készenlét ideje alatt az iskola épülete 7.30 órától tart nyitva.
A 7.00-7.30 óráig tartó reggeli gyermekfelügyelet a „B” épület udvarán kerül
megszervezésre.
Az első évfolyamos tanulók a beszoktatási időszakban a „B” épület udvarán
gyülekeznek, 7.45 órakor tanítójuk vezetésével indulnak osztálytermeikbe.
A járványügyi készenlét ideje alatt a portai dolgozók nem továbbítanak „otthon
felejtett” személyes felszereléseket, tárgyakat a tanulók számára.
2020. október 1-től mérjük minden tanuló és dolgozó testhőmérsékletét az iskolába
lépéskor.
A dolgozók mérése a portán történik, ennek okán belépés az épületbe szigorúan csak az
„A” épület portáján keresztül történhet!
A gyerekeket az ügyeletes kollégák mérik. A mérések során törekednünk kell arra, hogy
a tanulók bejutása az épületbe folyamatos legyen. Ezért kértük a szülőket, hogy
lehetőség szerint a 7.30 óra után érkező felsős tanulók az „A” (Bánfalvi út felőli) épület,
az alsósok valamint az 5.a és az 5.d osztály tanulói a „B” (patakpart felőli) épület
bejáratát vegyék igénybe.
Azoknak az alsós tanulóknak, akik esetleg mégis az „A” épület bejáratán keresztül
érkeznek az iskolába, a közösségi tereken a „B” épületbe történő átjutásig kötelező az
orrot és szájat eltakaró maszk használata.
Szülő csak a mérési pontig léphet az épületbe!
A megengedett legmagasabb hőmérséklet: 37,8 C°.
Egyéb, indokolt esetekben szülők, kísérők csak az igazgató előzetes engedélyével
léphetnek az épületbe. Kézfertőtlenítés, a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
számukra is kötelező.
A tanítási órák befejeztével a szülők az iskola épülete előtti járdán várakozhatnak,
szabadon hagyva a lépcsőfeljárót.
A járványügyi készenlét ideje alatt az alsós tanulók a Büfét nem használhatják.
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Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
A szülő, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, köteles orvosi vizsgálatról
gondoskodni.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
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Az iskola épületében tanulóinknak, a közösségi tereken és az irodákban az ott
tartózkodó felnőtteknek az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.
A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredésének elkerülésére. A
szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során
ugyanazt a tantermet használják. A szaktantermekben, nyelvi bontótermekben az
osztályok váltása között felületfertőtlenítést végzünk.
A tanórák közötti szüneteket - az időjárás függvényében - szabad téren tartjuk.
A testnevelésórákat - az időjárás függvényében - szintén szabad téren tartjuk. Az órák
során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban)
végeztetjük
A tornaórák előtti és utáni öltözésnél törekszünk a mosdókban és az öltözőkben történő
csoportosulás elkerülésére.
Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük.
A délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az énekkar
próbáit felfüggesztjük.
A nagy létszámú, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó
ünnepség, bál, kulturális program) rendezvényeink megszervezése során figyelünk az
Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát, az alapvető egészségvédelmi
intézkedések (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) szigorú
betartására. Lehetőség szerint zárttéri helyett szabadtéri rendezvényt szervezünk, vagy a
rendezvényt kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk a résztvevők körének
korlátozásával.
Az osztálykirándulásokat, táborokat – amennyiben a járványügyi helyzet engedi belföldi úti céllal valósítjuk meg.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a
legszükségesebb esetben tartjuk meg. Kerüljük a személyes kapcsolattartás formáit. Az
információk cseréjére, továbbítására a digitális oktatás során kialakított és bevált
lehetőségeket használjuk.
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Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melynek
használatára minden belépő figyelmét felhívjuk.
A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítési, szappanos
kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
Étkezések előtt és után minden gyermek figyelmét felhívjuk az alapos szappanos
kézmosásra.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink elsajátítsák és betartsák a személyi
higiéné alapvető szabályait. (szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, köhögési
etikett stb.).
A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az
intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon
és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok,
asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök: billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb., mosdók csaptelepei,
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WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.
A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek
megfelelő védőeszközt biztosítunk.
A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
5. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására.
Az étkezéseket szigorú ebédeltetési renddel szervezzük, hogy az osztályok, csoportok
keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
Az ebédlő ülésrendjét úgy alakítjuk ki, hogy a védőtávolság betartható legyen.
Az asztalokon elhelyezett közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére
fokozottan figyelünk.
Figyelünk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatására, az önkiszolgáló rendszerben történő tálalás miatt az
evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése (pl.
evőeszközök kiosztása felnőtt által, gumikesztyűben).
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
biztosítunk, annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.
6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, biztosítjuk a
szűrővizsgálatok és egyéb feladatok ellátásának lehetőségét és körülményét.
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.
sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint
a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a
pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével, az eltérő osztályokban
tanulók közötti találkozások számának csökkentésével történik.
A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati
helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés
lehetőségét.
7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
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A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó (tartós beteg: például
szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések,
rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek vagy például
immunszupprimált állapot) és erről orvosi igazolással rendelkező, azt bemutató tanuló
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére
előírt karantén időszakára.
Ebben az időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit
észleljük, haladéktalanul elkülönítjük.
Az elkülönítésre kijelölt helyiség iskolánkban: testnevelő tanári szoba.
Gyermek esetén gondoskodunk a szülő/gondviselő értesítéséről, akinek a figyelmét
felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjon el.
Az a tanuló, pedagógus vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt,
a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az
intézménybe! Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb
személy esetében igazolt COVID-19 fertőzés alakul ki, az Oktatási Hivatal és az
Operatív Törzs döntésének megfelelően járunk el.

1. számú melléklet
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló- és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítása;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása;
- játékok, sporteszközök tisztítása;
- radiátorok, csövek lemosása;
- ablakok, üvegfelületek tisztítása;
- szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése;
- képek, tablók, világítótestek portalanítása;
- pókhálók eltávolítása;
- rovar- és rágcsálóirtás;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces
folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető és a gondnok általi visszaellenőrzése
indokolt.

