HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolában érvényes járványügyi szabályok a
COVID-19 időszakban
2021/22-es tanév
 A szabályok az intézmény tanulóira és dolgozóira visszavonásig érvényesek. Az
országos közegészségügyi szabályok változása esetén ezeket a szabályokat
változtatjuk.
 Az épületbe való belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés.
 Idegenek számára az épületbe való belépéskor a maszk használata kötelező.
 A tanulók, pedagógusok és az iskola dolgozói számára a maszk használata a közösségi
terekben kötelező, a tantermekben ajánlott.
 Az épületben, a tantermekben a folyamatos szellőztetést biztosítani kell.
 A mosdókban elhelyezett kézmosót, a termekben elhelyezett kézfertőtlenítőt használja
mindenki! Az étkező használata, valamint étkezések előtt mindenki mosson kezet,
fertőtlenítse a kezét!
 Akinek bármilyen betegségre utáló tünete van, ne jöjjön iskolába!
 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetőek, haladéktalanul el kell különíteni az orvosi szobában. Tanuló esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell. A háziorvos, a házi gyerekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni és az NNK által kiadott eljárásrendnek megfelelően kell eljárni.
 Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza az intézménybe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 Továbbra is alkalmazandó, hogy annak a tanulónak az iskolai hiányzása, aki a
vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2021.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(2 )bekezdés c) pontja
értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói hiányzást
igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok
is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan előre
meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő
automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen esetben a szülői kérelmet a döntésre
jogosult igazgatónak a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának
függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felülvizsgálnia. Az igazolt
hiányzás esetén a tanuló az otthon elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 Amennyiben indokolt, koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak az
Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. Az intézményben vagy azon belül
meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre
történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
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