INTÉZKEDÉSI TERV

A SIÓFOKI BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A 2020/2021-ES TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 A Siófoki Beszédes József Általános Iskolában (a továbbiakban: iskola) a tanévkezdés előtt
alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. Az iskolatitkár és az
intézményvezető ellenőrizte a takarítások végrehajtását.

2. AZ ISKOLA LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és
nevelésben, illetve az iskola működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet
részt. A tanév kezdetekor tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2.2 Megtesszük a szükséges intézkedéseket a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán
mind az iskola területén, mind az iskola épülete előtt. Ennek keretében:

- Külön be-és kijáratot jelöltünk ki mind az alsós, mind a felsős tanulóink számára.
- 2020.10.01-től mindenki csak lázmérés után, 37,8 C0 alatti testhőmérséklettel léphet be az
iskolába. Láz esetén a tanulót a szülő megérkezéséig az orvosi szobában elkülönítjük.

- Az iskola épületébe látogatót csak előzetes egyeztetés után fogadunk.
- felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolába való beérkezéskor használják a kihelyezett
kézfertőtlenítőt, majd a legrövidebb úton menjenek abba a tanterembe, ahol az órájuk lesz;

- megkérjük a tanulókat, hogy szünetekben rossz idő esetén ne hagyják el a tantermüket, jó
idő esetén a kijelölt udvarrészen tartózkodhatnak.

- nem tartunk 500 fő feletti rendezvényeket sem külső, sem belső helyszínen.
- az iskolai ebédlőben való csoportosulás csökkentése érdekében az ebédeltetést eltérő
időpontban tartjuk az alsó tagozatos osztályoknak.

- a tantestületi értekezleteket a tanári szoba helyett az aulában vagy az ebédlőben tartjuk.
2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott
esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.

2.4 A közösségi terekben (pl. folyosó, aula, mosdó, stb.) való tartózkodás idején mindenkinek

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

2.5 Az órarend készítésekor figyelünk arra, hogy a tantermi oktatás során az osztályok
keveredését próbáljuk elkerülni. Ennek keretében:

- törekszünk arra, hogy az osztályoknak a lehető legtöbbször a saját osztálytermükben legyen
órájuk, csoportbontás esetén az egyik csoport maradjon a saját osztálytermében.

- ha egy teremben mégis szükséges az osztályok, csoportok váltása, a szünetben – a
rendelkezésre álló kapacitások függvényében – felületfertőtlenítést végzünk. (ld. 3.5. pont)

2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során
mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez nem kerülhető el,
akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük.

2.7 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél, az öltözőkben történő csoportosulás
elkerülése érdekében a tanulókat osztályonként elkülönítjük egymástól. Minden testnevelő
tanár a saját órája előtti szünetben felügyeli azt, hogy az órára érkező tanulók csak akkor
menjenek be az öltözőbe, miután az előző csoport minden tagja kijött.

2.8 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(pl.: tanévnyitó ünnepség, Október 23.-ai ünnepség, Karácsonyi Ünnepség, kulturális
programok) megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az

alapvető

egészségvédelmi

intézkedések,

szabályok

betartása

(távolságtartás,

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

2.9 Osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat csak belföldre tervezünk, és annak
engedélyezéskor, a biztonság érdekében figyelembe vesszük az aktuális járványügyi
helyzetet.

2.10

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi

előírások betartása mellett tartjuk meg, az online értekezleteket részesítjük előnyben.
Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben vagy a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel is

eljuttathatók a szülőkhöz.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a figyelmet: az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan
mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás).

3.2 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint

vírusölő

hatású

kézfertőtlenítési

lehetőséggel

egészítünk

ki.

Kéztörlésre

papírtörlőket biztosítunk.

3.3 Kiemelt figyelmet fordítunk és fordíttatunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy
alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. Javasoljuk a
tanulóknak, hogy tartsanak maguknál és gyakran használjanak kézfertőtlenítőt.

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók az osztályfőnöki órákon részletes, az
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az iskola tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére (a rendelkezésre álló
kapacitások függvényében). 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.

3.5 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.6 Zárt térben 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 időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva
kell tartani.

3.7 Az iskolában használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS AZ
ÉTKEZTETÉS LEBONYOLÍTÓJÁTÓL ELVÁRT
INTÉZKEDÉSEK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban állást elkerüljük.
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények
biztosításával kiváltani használatukat.

4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet,
vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása.
Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően
nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

4.6 Rendkívül fontos a tanulók által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől

védett

tárolása,

önkiszolgáló

rendszerben

történő

tálalásnál

az

evőeszközök, tányérok, poharak tanulók általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök
szalvéták egyéni csomagolásával. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az
étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan
monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és

egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

5.2 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.

5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, védőoltások,
védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi
higiéné,

a

használt

eszközök

fertőtlenítése,

szellőztetés,

zsúfoltság

kerülése,

maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés,
pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát
csökkenteni kell.

5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban
az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó
Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi
rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a
szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres
takarításról és a gyakori szellőztetésről.

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele
szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az
eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1 Igazolt hiányzásnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt,
erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá,
ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

6.3 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, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők,

haladéktalanul

el

kell

őt

különíteni,

egyúttal

értesíteni

kell

az

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2 A tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.

7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
8.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozza a saját protokollját, és felkészül a bevezetésére.
Ehhez az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást követjük.

8.2 Az iskolában a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről, illetve a normál

munkarendre visszaállásról az Operatív Törzs dönt.

8.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –
történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Siófok, 2020. október 1.

Dorogi Ferenc
intézményvezető
Siófoki Beszédes József Általános Iskola
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