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Iskolai (módosított) eljárásrend a járványhelyzet idején történő tantermi
oktatás során
A járványhelyzetre való tekintettel, a szeptemberi iskolakezdés előtt, valamint az
elkezdődő, hagyományos tantermi oktatás ideje alatt végrehajtandó intézkedések és
feladatok iskolánkban:
Az iskolánkban a tanítást megelőző héten alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást
végzünk, ennek folyamatát és minőségét az intézményvezetés folyamatosan ellenőrzi.
Ennek eredményeképpen intézményünk tiszta és fertőzésmentes állapotban várja a tanulókat
szeptember 1-től.
Iskolánkban tervezett intézkedések az oktatás során:
-

-

-

Iskolába érkezéskor mindenkinek (tanuló, felnőtt) kötelező a kézfertőtlenítés.
Az iskolai közösség tagjainak a szájmaszk viselése nem kötelező.
Idegen személyeknek belépés csak indokolt esetben kézfertőtlenítés után, szájmaszk
viselése kötelező!
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten a szülők számára szervezett programokon való
részvétel céljából.
Az éttermi étkezés során igyekszünk megszervezni a tanulók szakaszos, időben
elkülönített, csoportonkénti ebédeltetését.
A mosdókban biztosított a folyékonyszappan és az antivírusos kézfertőtlenítő
folyadék. Kéztörlésre kizárólag eldobható papír törlőkendőt helyezünk ki.
Minden tanteremben biztosított a papír zsebkendő és kézfertőtlenítő, melynek
használata tanóra közben is megengedett.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
A tanulói padok lehetőség szerinti áthelyezésével biztosítjuk, hogy az
osztálytermekben a tanulók egymástól távolabb, lazábban helyezkedjenek el. Szükség
esetén nagyobb létszámú osztályokat nagyobb méretű tanteremben helyezünk el.
A tanítási órákon, a délutáni foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
Folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét a megfelelő távolságtartásra.
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.
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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, 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 takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt
biztosítunk és azok viselését betartatjuk.
Szünetekben minden tanterem tanulói padja és széke átfertőtlenítésre kerül minimum
egy alkalommal délelőttönként.
Kiemelt figyelmet kell fordítunk a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is.
A helyiségeink ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva tartjuk.
Törekszünk arra, hogy a testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren
tartsuk meg. Az órák során amennyiben lehetséges mellőzzük a szoros testi kontaktust
igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párral
(párokban, kiscsoportokban) végezzük.
Két osztály esetén a tornaórák előtti és utáni öltözésnél csak egy osztály tartózkodhat
az öltözőben.
Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtlenítjük.
A felsőtagozatban az iskolai büfé használatánál fokozottan ellenőrizzük a
távolságtartást és a személyi higiéniát. A büfé szolgáltatóval egyeztetve büfés online
zárt csoport kerül kialakításra. Ez lehetőséget ad előrendelések elküldésére, ami
nagyban csökkentheti a büfénél a tömeges jelenlét kialakulását.
Fertőzés esetleges gyanúja esetén a fertőzött tanulót az erre a célra kijelölt helységben
helyezzük el.
Az elkülönítést követően kell az iskolaorvost, szülőt, a gyermekorvost értesíteni.
Az intézményeknek minden covid fertőzéssel vagy gyanújával kapcsolatos esetről
rendkívüli eseményként, haladéktalanul tájékoztatást kell küldeniük a tankerületi
központ igazgatója számára.
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