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Módosított intézményi járványügyi protokoll
Hazánkat is elérte a koronavírus járvány második hulláma, minden erőnkkel
törekedni kell arra, hogy iskolánk megőrizze a Cov19 vírus okozta járványtól az
érintetlenségét! Közös erőfeszítéssel csak így érhetjük el, hogy iskolánk normál
tanítási rendben működjön és ne kerüljön sor – a csoportosan fertőzött
intézményekre vonatkozó – tantermen kívüli digitális munkarendre. Ennek
érdekében a tanév során (visszavonásig vagy módosításig) a központilag kiadott
intézkedési terv (protokoll) szerint és az ennek alapján, az alábbiakban
megfogalmazott intézményi szabályok szerint működik iskolánk.
1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó
látogathatja. Szülők az iskolaépületbe nem jöhetnek be. Ez alól kivételt
képeznek az első napon a nyáron érkező új tanulók szülei, és az első héten
az első osztályosok szülei, valamint kifejezetten szülők részére szervezett
programon való részvétel céljából, a maszk használat és a távoltartási
szabályok betartásával.
2. Fokozott figyelemmel, folyamatosan eleget teszünk az épület központilag
előírt takarítási, fertőtlenítési és higiénés szabályoknak. Az iskolába
belépéskor mindenkinek kötelező a bejáratnál elhelyezett érintés nélküli
kézfertőtlenítő
adagolók
használata.
Az
osztályokban
és
mellékhelyiségekben használatos fertőtlenítőket naponta többször
használjuk, különös tekintettel az étkezésekkor és mellékhelyiségek
használata után!
3. A nagyobb csoportosulások megelőzésére és az osztályok közötti (1,5-2
m) távolságtartás megtartása érdekében: az épület közösségi tereiben
kerüljük az iskolai szintű összejöveteleket, az osztályok keveredését,
felfüggesztjük az őszi úszásoktatást. Iskolakezdés előtt és a szünetekben –
az épület fokozott szellőztetése mellett – jó időben az udvaron
tartózkodunk, egyébként az osztálytermekben. Az étkeztetést és az
öltözők használatát szigorú időkorlátokkal külön szabályozzuk.
4. A távolságtartás szabályainak betartását segíti, ha a tanulók a tanórákon,
a napközin és a szakkörökön stb. kívül nem tartózkodnak az iskola
területén. Mivel a napköziben vegyes csoportok vannak, itt a fertőzés
veszély nagyobb, ezért kérem csak indokolt esetben vegyék igénybe
napközis szolgáltatásunkat! Intézményünkkel jogviszonyban álló egyéni
munkarendben tanuló, külföldön tartózkodó diákjaink tanulásszervezését
és vizsgáztatását digitálisan kérjük lebonyolítani. Velük és szüleikkel az
iskolában a hatósági házi karantén teljesítése után vagy 2 db negatív
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SARS-COV2(PCR) -teszt megléte esetén kerülhetünk személyes
kontaktusba.
Az iskolaépület közösségi tereiben (aula, folyosó, mellékhelyiségek) –
mivel a távolságtartás nem biztosítható – a felső tagozatosok számára a
szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező! Az alsó tagozatosoknál is
legyen maszk, nekik csak fertőzésveszély esetén (köhögések, tüsszentések
stb.) az osztályfőnök döntése szerint használatos. Tanórán a maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú (láz, köhögés, nehézlégzés, szaglás-ízlelés hiánya) vagy fertőzés
áll fenn, egyidejűleg gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! Amennyiben
mi tapasztalunk az iskolában hasonló tüneteket, az orvosi szobában
elkülönítjük a tanulót , értesítjük a szülőt és az iskola egészségügyi orvost.
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyetetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Ez vonatkozik a hatósági karanténba került tanulónkra is. Az a
gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Koronavírus érintettség esetén az intézményben csak az Oktatási Hivatal
rendelhet el rendkívüli szünetet.
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