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A Bíborvég Általános Iskola eljárásrendje a járványügyi helyzet idején
alkalmazandó intézkedések, protokoll (2. verzió változtatásokkal)
Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdés
-

-

-

-

-

Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen
keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való
felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek,
tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.
Az iskolánkban a tanítást megelőző héten alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítást végzünk, ennek folyamatát és minőségét az intézményvezetés folyamatosan
ellenőrzi!
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja.
Az intézményvezető; a népegészségügyi hatóság szúrópróba szerűen ellenőrzi: a
takarítás megfelelősége; a szerek (tisztítószerek, felület- és kézfertőtlenítő szerek,
folyékony szappanok), takarítóeszközök megfelelősége, tárolása; fertőtlenítőszeradagolók, papír kéztörlők rendelkezésre állása stb.
gyermek-pedagógus-szülő „oktatás” kidolgozása és szeptemberi megvalósítása.
(pl. a gyermekeknek életkornak megfelelő tájékoztatása a tanév első 3 osztályfőnöki
óráján. a szülőknek tájékoztató anyag készítése, küldése)
fokozott figyelem az iskola külső beszállítói (iskolagyümölcs, iskolatej)
vonatkozásában
a külső óraadó tanárokra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a saját tanárokra,
ezeket előzetesen tudomásul veszik

Az iskolai élet, a mindennapok szabályai
CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban,
étkezőben)
- MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS
- HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek
fertőtlenítése)
- OSZTÁLYOK KEVEREDÉSE NE LEGYEN (főleg közösségi terekben!)
- A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható,
maszkviselés
- FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE (ölelés, puszi, kézfogás)
-

Bíborvég Általános Iskola
7144 Decs Haladás u. 1. Tel: 74/495-052
E-mail: titkarsag@decsisk.sulinet.hu
http://biborveg-decs.hu/

Az intézményi alkalmazottak
Az intézmény működésében csak egészséges és tünetmentés dolgozó vehet részt.
Október 1-től a lázmérés kötelező.
Pedagógusoknak, pedagógiai asszisztenseknek, egyéb intézményi alkalmazottaknak
nem kötelező a maszk viselése az irodákban, de a közösségi terekben igen.
A pedagógus a tanórán is törekedjen a tanulókkal való 1,5 m-es távolságtartásra.
A tanáriban is próbálják a kollégák az egymás közti optimális távolságot megtartani.
Szülőkhöz intézett kéréseink:
- Október 1-től a rossz időjárás esetén a szülők a lázmérés helyéig kísérhetik be
gyermekeiket, egyébként a kapuig.
- Ügyintézés esetén, hivatalos ügyben be kell jelentkezni. A megadott időpontra az
iskolába érkezett szülőnek bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés,
távolságtartás, tünetmentesség. Az iskolatitkár nyilvántartást vezet arról, hogy ki lépett
be (külsős/szülő) az intézménybe.
- Kifejezetten szülőknek szervezett program esetén a szülő bejöhet az iskolába, iskola
területére.
- A személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módokat előtérbe
helyezzük: iskola weblapja, Kréta üzenetek, e-mail, facebook csoportok.
- Csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek a gyermekek az iskolába. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél a koronavírus gyanú vagy az igazolt
fertőzés felmerül; ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel, azonnal értesíti a
háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának is.
- A gyermekek táskájában, zsebében mindig legyen papírzsebkendő! Az iskolában
biztosítjuk számukra a fertőtlenítő szappant, illetve papírtörlőt.
Iskolába érkezés-távozás
- Csoportosulás megelőzése érdekében több bejáratot használunk, az udvaron
szétszórva helyezkedjenek el a gyerekek. Jó időben két udvari bejárat, esős időjárás
esetén a felsősök az első, az alsósok az oldali bejáratot használják.
- Az intézmény épülete előtt tilos a tanulói, szülői csoportosulás.
- Október 1-től lázmérés a bejáratoknál.
- A bejáratoknál az ügyeletesek felügyelik: távolságtartást, kézfertőtlenítést.
- Az iskola folyósóin, közösségi tereiben és a mosdókban a maszk használata kötelező.
- Az udvaron szétszórva helyezkedjenek el a gyerekek, nem keverednek a más-más
osztályba járók.
Tanóra
- folyamatos szellőztetést kell biztosítani
- szellősen üljenek a gyermekek, tömörüléses feladatok lehetőleg ne legyenek
- tanóra elején kézmosás/fertőtlenítés
- tanórákon maszkviselés nem kötelező
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amit lehet, s amíg lehet tanóra szabadban is tartható
nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, hegyező, játékok,
otthonról hozott étel-ital
- az egy órán többek által kézbe vett szemléltető eszközök használata előtt és után javasolt
a kézfertőtlenítés
- a nem fertőtleníthető, demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni
(bemutatás)
- ha több osztályból érkező gyermekek együtt dolgoznak pl. nyelvi óra, tanulószoba: a
kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkező
gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, megfelelő távolságot tartva a más
osztályból érkezőktől és köztük az érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak
átadása)
Testnevelés
- az alsós osztályok a saját termükben öltöznek, csak a felsősök használják a csarnok
öltözőit,
- öltözőbe bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás/kézfertőtlenítés,
- ameddig lehet szabadtéren (sportudvar, települési műfüves pálya), utána: a
tornateremben a szoros testi kontaktust igénylő feladatok, ha mégis szükséges: állandó
párok-állandó kiscsoportok,
- az őszi úszásoktatás felfüggesztésre kerül.
-

Szünetek
- jó időjárás esetén kimenni, az egyes osztályok az udvar különböző részein legyenek,
- rossz időben a gyermekek vagy a saját termük előtti folyosón maradnak, vagy az
aulában
- folyosókon, közös terekben szükséges az 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem
tartható, a maszkviselés kötelező.
WC-mosdóhasználat
- 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, maszkviselés
- WC-használat után a szappanos kézmosás + kézfertőtlenítés kötelező.
Étkezés
- Az iskolagyümölcs elfogyasztása az osztályteremben történik
- Az iskolatej alsós osztályok esetén a tanteremben, felsősöknél az ebédlőben történik
- A tízórait és az uzsonnát az alsó tagozatos osztályok a saját termükben fogyasztják.
- A felsősök az ebédlőben, más-más időpontokban étkeznek a szükséges az 1,5 m
védőtávolság megtartásával fogyasztják el a tízórait; az uzsonnát a saját tantermükben
- Fertőtlenítő hatású kézmosás kötelező étkezés előtt.
- Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését elkerüljük, sorban
állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
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A tálalókonyha és az ebédlő tisztaságáról és fertőtlenítéséről Önkormányzat
gondoskodik.
Napi fertőtlenítő takarítás
- A tantermi oktatás során, a tanórák ideje alatt a takarító személyzet az üres
tantermekben, a folyosókon és közösségi terekben, a tanulói és felnőtt mosdókban
felületfertőtlenítést végez.
- A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és
egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
- A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.
- A megfelelő szerek alkalmazása mellett, fontos a biztonságos tárolásuk, a takarító
személyzet oktatása + védőeszközök biztosítása részükre.
-

Teendők beteg személy esetén
- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (erre megfelelő helyiség: az orvosi
szoba), egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, 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 háziorvosát/házi gyermekorvosát. Az iskolai
dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak. A továbbiakban a háziorvos/házi
gyermekorvos adja az utasításokat.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.
- Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
- Fertőzés esetén: Amennyiben az osztály egyik tanulójáról igazolódik be a koronavírusfertőzöttség, akkor kizárólag az NNK intézkedése alapján a közvetlen kontakt
személyek kerülnek karanténba (esetleg az egész osztály). Amennyiben egy pedagógus
lesz koronavírus fertőzött, a további karanténról az NNK fog dönteni.
Hiányzások igazolása
- A korábbiakban is az egészségügyi okból történő hiányzás orvosi igazoláshoz volt
kötött, ez tartalmazta azt, hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet - ez most még
hangsúlyozottabb.
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Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (erről orvosi igazolással rendelkezik,
és azt bemutatja), esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
A tananyag eljuttatásáról gondoskodni kell. Ha nem oldható meg az évközi értékelése,
osztályozó vizsgát tesz.
Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló
határozatot bemutatja.
Amennyiben a tanuló hiányzott az iskolából (akár csak egy napot is), csak orvosi
igazolással jöhet vissza.
Kiemelten hangsúlyos a naplóvezetés, a hiányzások napi szinten történő dokumentálása
a KRÉTÁ-ban.

-

-

Kommunikáció
Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét,
hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a
www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetén
-

-

A bejelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy
szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a
tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben
meg kell szervezni. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető
meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben
csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Decs, 2020. 09. 21.
Bergerné Ifju Erzsébet
intézményvezető

