Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
Intézkedési terv
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről szóló kiadvánnyal összhangban, iskolánkban a következő
intézkedési tervet vezetjük be.
Az intézmény látogatása
•

Az iskolát kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket nem mutató
tanuló, pedagógus, iskolai alkalmazott látogathatja.

„Leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában
enyhék és fokozatosan jelentkeznek.” forrás: www.koronavirus.gov.hu
A gyermekeknél észlelt egyéb tünetek (szédülés, hascsikarás, migrénes fejfájás, hányinger)
önmagukba nem merítik ki a COVID fertőzés gyanúját, így nem szükséges azonnali
elkülönítésük.
A beteg gyermeket a hozzátartozó mielőbb vigye haza, ezt követően hívja háziorvosát.
•

Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe.

•

Háziorvos a preventív céllal - egyháztartásban élő kontakt - az otthonmaradó
hiányzását nem igazolja, ezt az osztályfőnök tekintse igazoltnak. Kérjünk hozzá szülői
kérelmet.

•
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kezdeményezheti krónikus betegségének fennállását igazoló korábbi szakorvosi lelet
leadásával.
•

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

•

A 3 napos szülői igazolásnak lehetősége a vírushelyzetre való tekintettel
felfüggesztésre kerül! 1 nap távollét után is csak orvosi igazolással jöhet vissza
iskolába a gyermek. Épp ezzel kívánjuk kiszűrni azt, hogy valaki egynapos enyhe

tünet után, ami netán második napra csillapodik, visszajöjjön a közösségbe és fertőzze
a tanulót.
•

Amennyiben tüneteket észlelnek, gyermeküket ne engedjék iskolába, telefonon hívják
fel háziorvosát, aki tájékoztatja Önöket a további teendőkről!

•

Az iskola minden alkalmazottjára ugyanez a szabály vonatkozik.

•

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.

•

Az iskola értesíti a területi népegészségügyi hatóságot tanuló vagy dolgozó pozitív
tesztjéről, illetve érintettségéről.

•

Szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével ill. kifejezetten szülők részére szervezett programok céljából. Kivételt
képez indokolt esetben az ügyintézés. Ezekben az esetekben szájmaszk használata,
kézfertőtlenítés kötelező.

•

Tanítási órák, egyéb foglalkozások végeztével tanulóinknak el kell hagyni az
intézmény területét.

•

Az őszi úszás oktatást felfüggesztjük az intézményben és tavaszra vagy későbbi
évfolyamokra ütemezzük át.

•

Az iskolában a délutáni nem tanórai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az
iskolai kórus, énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

•

Lázár Ervin programot felfüggesztették.

•

Diákolimpiai versenyek határozatlan ideig felfüggesztve.

•

Sport: más oktatási intézménybe nem vihetünk gyermeket.

Érkezés
Kérjük, fokozottan figyeljenek utazás során, valamint az iskola épülete előtt is a
távolságtartási szabályok – 1,5 méter - betartására!
•

Az épület megközelítése ill. elhagyása 4 bejáraton keresztül történik:
o főbejárat: 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
o udvari bejáró (magaslépcső): 5.b, 6.c, 8.a, 8.b, 8.c
o udvari bejáró (főépületbe): 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.c
o ebédlő felőli hátsó (utcai) bejáró: 4.a, 4.b, 3.a, 3.b, 4.c, 2.b

•

Reggeli sorakozót nem tartunk.

•

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.)
kormányrendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től
kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A
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testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (37,8 C fok). Kiskorú tanuló ill. gyermek esetén, ha a testhőmérséklete
ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől ill.
tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt
haladéktalanul tájékoztatni kell.
•

A mérési pontokat a 4 bejáratnál alakítottuk ki. A testhőmérséklet mérést
pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók
egyaránt végezhetik.

•

Tanulóink 7:30-tól léphetnek az épületbe a fent leírt bejáratokon keresztül.

•

7:30 előtt az osztályfőnökkel történt egyeztetést követően, csak indokolt esetben
érkezhetnek.

•

Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy használjon
fertőtlenítőt! A tanulók esetében elsősorban a szappanos kézmosás lehetősége javasolt.
A bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, a mosdókban folyékony szappant és
papírtörlőt biztosítunk.

•

A gyerekek a csengetésig hátralévő időt saját termükben tölthetik.

•

Az óraközi szünetekben a tanulók lehetőleg az osztálytermekben tartózkodjanak.

•

A nagyszünetet a gyermekek jó időben az udvaron töltik, ettől eltérő időpontokban
csak az osztályfőnökök kíséretében mehetnek az udvarra.

•

Délután a gyermekek a tanítókkal együtt mennek le az udvarra. Előre kijelölt helyeken
várják a szülőket.

•

Az udvaron a szülők, hozzátartozók is használjanak maszkot. Az épületbe felnőtt, az
iskola alkalmazottjait kivéve nem léphet! Kivéve az előre bejelentett, egyeztetett
ügyintézést.

•

A szülők kötelesek a gyermekeket érkezésük után rögtön hazavinni.

•

Kommunikáció a pedagógusokkal lehetőség szerint a tájékoztató füzetben, vagy online módon történjen!

Tanítási órák
•

A termek adottságai, területe, valamint az osztályok, csoportok létszámától függően
próbáljuk biztosítani az osztálytermekben a távolságtartási szabályok betartását.

•

A kollégák, gyerekek szünetekben viseljenek maszkot.

•

Tanulóink számára a tanítási órákon, foglalkozásokon maszk viselése lehetséges, de
nem kötelező.

•

A testnevelés órákat szabad téren tartjuk, rossz idő esetén a tantermekben testnevelés
elméletet tanulnak a diákok.

•

Október 1-ét követően 1 osztály a tornacsarnokban tornázhat. Órák között kötelező az
öltöző, az eszközök, padok fertőtlenítése.

•

Testnevelésből kerülni kell a testi érintkezéssel vagy közelséggel járó feladatokat.

•

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a
testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás
elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát.

•

Az alsó és a felső tagozat eltérő csengetési időpontokban fejezi be az órákat. A felső
tagozat hagyományos csengetési rend szerint, az alsó tagozat a felső tagozat után tartja
a szünetet.

•
Szünetek
•

A tanulók a tantermek elhagyásakor viseljenek maszkot.

•

Pedagógusok viseljenek maszkot.

•

A tanítási órák közötti szünetet tanulóink a tanteremben tölthetik.

•

A terem elhagyása nem tilos, de a folyosókon kerülendő a csoportosulás. A
távolságtartási szabályokat be kell tartani!

•

Az alsó tagozatos tanítók a szünetet együtt töltik a tanulókkal.

•

5-8. évfolyamos tanulóink a 3. óra utáni nagyszünetben az udvaron tartózkodhatnak.
Az osztályfőnökök az osztályukat ettől eltérő időpontban is levihetik az udvarra.

•

Az épületbe történő bevonulás a torlódás elkerülése miatt osztályonként történik.

•

Az öltözői torlódás elkerülése és a fertőtlenítés miatt, tanulóink a becsengetés előtt 5
perccel indulhatnak testnevelés órára.

•

Tanórák kezdése előtt 2 perccel indulhatnak a csoportok, ha más tanteremben lesz
tanórájuk. A 2 perces indulási idő a pedagógusok számára is betartandó.

Étkezés
•

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését elkerüljük.

•

Az ebédlő előterében egyszerre csak egy tanulócsoport tartózkodhat.

•

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására.

•

Sorban álláskor (ebéd, tálca visszavitele) a távolságtartási szabályok betartását a
járólapra felragasztott jelölésekkel segítjük.

•

Az étkezőben és az étkeztetés során az előírásoknak megfelelő higiénés szabályok
betartásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

•

Az iskola feladata az étkezés helyszínének tisztán tartása és rendszeres fertőtlenítése.

Büfé használata
•

A büfét csak az iskola tanulói és alkalmazottai használhatják.

•

Javasoljuk, hogy a tízórait a gyerekek otthonról hozzák, ezzel elkerülhető a sorban
állás, továbbá a készpénzhasználat.

•

A távolságtartási szabályok betartását a járólapra felragasztott jelölésekkel segítjük.

•

Várakozáskor szájmaszk használata javasolt.

Változások a tanév rendjében
•

A 2020/2021-es tanév programjainak összeállításakor mellőzzük a nagy létszámú
tanuló egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket, iskolai ünnepségeket.

•

Figyelünk a létszámkorlátok, valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok betartására: távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés,

•

A Határtalanul kirándulásokat 2021. május-június hónapokra ütemezzük át, hasonlóan
az erdei iskolai táborokhoz, osztálykirándulásokhoz.

•

Az első félévben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus jelenlétével járó
rendezvényeket (ünnepség, kulturális program) későbbre halasztjuk. Amennyiben
rendezvényt szervezünk, a következőkre kell figyelni:
o az operatív törzs által meghatározott szigorú létszámkorlát betartása
o az
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o zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése
o a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása

Kapcsolattartás szülőkkel, gondviselőkkel
•

Pedagógusokkal való kapcsolattartásra az online konzultációt javasoljuk. Lehetőségek:
KRÉTA digitális napló e-Ügyintézés gondviselői/szülői modulja.

•

Egyéb elérhetőségeink változatlanok: 95/320-008

•

Indokolt esetben, időpont egyeztetést követően, személyes találkozás lehetséges,
maszk viselése, fertőtlenítő használata és a távolságtartási szabályok betartása mellett.

•

Az osztályfőnökök online formában tartják a kapcsolatot a szülőkkel. A tudnivalókról
az osztályfőnökök a bejáratott kommunikációs csatornán értesítik a szülőket.

•

Szülői értekezleten és fogadóórán szájmaszk használata, valamint belépéskor a
kézfertőtlenítés kötelező.

Biztonságos környezet kialakítása
•

Iskolánkban a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően a tanév
eleji fertőtlenítő takarítás megtörtént.

•

A tanév minden napján kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villanyés egyéb kapcsolók, billentyűzet, egér, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítése
rendszeres legyen.

•

Zárt térben 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
függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

•

Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára kötelező.

•

A naponta több tanulócsoport által használt termekben (szaktantermek, informatika
terem, öltözők) az osztályok váltása között felületfertőtlenítést végzünk.

•

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
kiegészítünk a bejáratoknál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

•

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

•

Kérjük az alsós tanulóinkat, hogy napi felszerelésük része legyen a tisztasági csomag
is. Benne törölköző, szappan, vagy fertőtlenítő.

•

A maszk tárolására zárható nejlontasak használatát kérjük. A maszkok tisztán tartása,
cseréje a szülők feladata.

•

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy
mosdó használat előtt és után, testnevelés órát követően, valamint étkezés előtt és után
fokozottan ügyeljenek a kézmosásra. Alkalmazzák a köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

•

Az osztálytermekben, mosdókban lévő szeméttárolókat napjában többször ürítjük.

Iskolaegészségügyi ellátás
•

Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat ellátjuk, az egészségügyi ellátásra vonatkozó
szabályok
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•

Védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások elvégzése a személyi
higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése,
maszkhasználat figyelembe vételével történik. A szervezés során eltérő osztályok
tanulói közötti találkozás elkerülésére törekszünk.

•

A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés
lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Tanulói hiányzások kezelése
•

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását
igazoltnak tekintjük. Kérjük a szülőket, hogy erről előzetesen tájékoztassák az
osztályfőnököt. Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára. Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása

nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett
vesz részt az oktatásban.
•

Fentieken túl a távolmaradással kapcsolatos szabályokat házirendünk tartalmazza.

Teendők beteg személy esetén
•

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük
az orvosi szobában, egyúttal értesítjük a gondviselőt és az iskolaorvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

A szülő/gondviselő

kötelessége, hogy egyeztessen gyermeke háziorvosával a további teendőkről.
•

A beteg gyermek felügyeletét elkülönített helyiségben kesztyűt és maszkot viselő
kolléga látja el.

•

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Intézkedések fertőzés esetében
•

A

közneveléssel

összefüggő

egyes

kormányrendeletek

módosításáról

szóló

417/2020.(VIII.30.) kormányrendelet 26.§ értelmében a koronavírus világjárvány által
okozott

fertőzés vagy fertőzött

személyek megjelenése a

nevelési-oktatási

intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5.)
bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő vészhelyzetnek minősül, ennek
megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak az Oktatási
Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
•

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.

•

Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend,
szülői kérésre a gyermekfelügyeletet az iskola, az étkezést a jelenlegi szolgáltató
biztosítja majd.

Az előttünk álló tanévben mindannyiunk közös felelőssége, hogy a szabályokat, ajánlásokat
betartsuk.

Sárvár, 2020. szeptember 9.
Németh Ernő
igazgató

