Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola eljárásrendje a 2020/2021. tanévre a járványügyi
készenlét idejére
•

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.

•

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni,
a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

•

A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást
végzünk. Az intézmény vezetői ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

•

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

I.

Eljárás rend:
érvényes: 2020. szeptember 1-től visszavonásig.
1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
3. Az intézmény eljárásrendjéről az első szülői értekezlet alkalmával az osztályfőnök
tájékoztatja a szülőket.
4. Amennyiben a gyermeknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha
a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

II.

Érkezés és távozás; benntartózkodásra vonatkozó rendelkezések:
1. Gyülekező: jó idő esetén a 7.00-7.45 között az udvaron a Tiszavirág utcai kapu
és a Sportközpont felöli kapu felöl, rossz idő esetén: 7.00-7.30 között aula, majd
7.30-8.00 között tantermekben ügyeleti rend szerinti felügyelettel.
2. A szülő az iskola kapujáig kísérheti gyermekét.
3. Délutáni rend: 15.30; 16.00, 16.30 és 17.00 órakor –a tanítók vezetésével az
intézmény főbejárata elé kísérik a tanulókat. Amennyiben a szülő nem érkezik
meg, úgy a tanulót visszakísérik és átadják az ügyeletes tanítónak.
4. Az első, második osztályos tanulók a tízórait és az uzsonnát tantermeikben
fogyasztják el.
5. A harmadik, negyedik osztályosok az első szünetben az étkezőben fogyasztják
el a tízórait, délután az uzsonna az eddigi rend szerint az osztályteremben kerül
kiosztásra.
6. A felső tagozatos tanulók az ebédlőben a második szünetben tízóraiznak.
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7. Hiányzás esetén az első napon 12.00-13.00 között éthordóban a konyha felöli
kapunál elvihető az ebéd, a többi napra kérjük az étkezések lemondását.
8. Az iskolai ünnepségeket, iskolagyűléseket online formában tartjuk.
9. A fogadó órák, szülői értekezletek is online formában kerülnek megrendezésre.
A szülők a tanulókkal kapcsolatos ügyeket a KRÉTA rendszer használatával, mint
elsődleges kommunikációs eszközzel tehetik meg. Az intézmény pedagógusai is
ezen a csatornán küldik ki értesítéseiket.
10. A tanórai szünetek ideje alatt az iskola udvarát, vagy rossz idő esetén a
zsibongókat használjuk, fokozottan ügyelve a nagyobb csoportosulások
elkerülésére.
11. A testnevelésórákat az időjárás függvényében az iskola sportpályáján tartjuk.
Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel
(párokban, kiscsoportokban) végezzük.
12. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel leszünk arra,
hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
13. Maszk viselése a közösségi terekben ajánlott, a tanítási órákon nem kötelező.
14. Az osztálykirándulások szervezését 2021-re ütemezzük át.
15. HATÁRTALANUL! Program szervezése: 2021. március 29-április 1. között a 7.-8.
évfolyam számára.
16. A Regionális Karácsonyi Vásárt előreláthatólag kisebb csoportokra bontjuk.
17. Az Alapítványi Bál szervezését az SZMK-val együtt, a szabályok betartásával
szervezzük a járványveszély fokozott nyomon követése mellett.
III.

Egészségügyi környezet kialakítása:

1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk ki, annak
használatára fel kell hívni a figyelmet.
2. Az intézménybe érkezéskor, végzünk fertőtlenítést, étkezések előtt és után,
tanítási óra előtt minden tanuló alaposan mosson kezet.
3. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az ebédlőben 80 főnél többen ne
tartózkodjanak, a védőtávolság betartását figyelembe véve. Egy asztalnál 4 fő
foglalhat helyet.

IV.

Iskolai egészségügyi ellátás szabályai:

1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően,
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amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
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.
3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, 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.
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. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél 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.

V. Tanulói hiányzások kezelése:

1. 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, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá,
ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.

VI . Teendők beteg személy esetén:

1. Amennyiben egy gyermeknél, 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. 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. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.
2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
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.
Pontos tájékoztatást nyújt: https://koronavirus.gov.hu/
4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
VII.

Intézkedések fertőzés esetében:

1. Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját és bevezetésére fel készült.
2. 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.
3. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell
szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív
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okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ
gondoskodik.
4. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának, (Gyevitur Kft.)
változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
Az eljárásrend felkerül az intézmény honlapjára, kikerül a hirdetőtáblára, s minden
szülői értekezleten ismertetésre kerül, a szülő visszaigazolja, hogy megismerte annak
tartalmát.

Algyő, 2020. szeptember 1.

dr. Gondáné Pál Ildikó
intézményvezető
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