Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola eljárásrendjének módosítása
2022. január 15-től, a járványügyi készenlét idejére

•

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

•

Amennyiben a szülők gyermeküknél 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.

•

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.

•

Intézményünkben a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.:
osztályozó értekezlet, tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény
megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:

•

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, - az alapvető
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
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kézfertőtlenítés, szellőztetés), védettségi igazolvány vagy azt védettséget igazoló okmány,zárttéri helyett szabadtéri program szervezése, a résztvevők körének korlátozása.
•

A félévi szülői értekezleteket és a félév során tartandó fogadó órákat online formában tartjuk
meg.

•

A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben
küldött üzenetekkel is juttatjuk el a szülőkhöz.

•

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások egy napos vagy többször egy napos
formában, ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül szervezhetők meg, belföldi úticéllal.

•

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet
értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott
szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket
vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata
szerint belépésre jogosult, koronavírus ellen védett személy léphet be.

•

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

dr. Gondáné Pál Ildikó
intézményvezető

Algyő, 2022. január 15.
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