A COVID-19 vírus miatti járványhelyzetre vonatkozó eljárásrend Iskolánkban

Aktuális helyzet 2022. szeptember 15-én:
Hivatalos Értesítő 2022.évi 17. számában, 2022. 04. 07-én megjelent, a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi
szabályokat tartalmazó Eljárásrend van érvényben.

A fentiekben foglaltak alapján az alábbiak érvényesek intézményünkre:
Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy
látogathatja–akár dolgozóként, akár tanulóként –a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális
expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél COVID-19
fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat elkülönítés)
A fentiekben foglaltaknak megfelelően a köznevelési intézményben dolgozók, oda járó személyek esetén is a gyanús tünetek jelentkezésekor el
kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat) és az igazoltanCOVID-19 fertőzött személy OSZIR bejelentése,
7 napos elkülönítése szükséges. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján láztalan,
légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén
az elkülönítés feloldható.
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Általános szabály Covid járvány idején:
Az egészségünk és életünk védelmében az alábbi szabályokat minden, az iskolában tartózkodó tanulónak, pedagógusnak, iskolai dolgozónak be
kell tartania!
I.

Beérkezés az iskolába

•

Az iskola főbejárata reggel 7.00 óra és este 20.00 óra között folyamatos portaszolgálat mellett nyitva van, ahol gondoskodni kell minden belépőnek a
kézfertőtlenítő használatáról.
A bejáratoknál elhelyezett „táv-hőmérők” használata minden belépő számára kötelező.
o Akinél a „távhőmérő” legalább kétszer több, mint 37,8 fokot mutat, azt elkülönítjük a 023-as – földszinti - tanteremben.
o Akinek a hőmérésnél a többszöri mérés is magas értéket mutat – azokat a szülő értesítése mellett hazaküldjük.
o Ha a szülő kéri, akkor az ő megérkezéséig az elkülönített tanteremben tartózkodik az érintett tanuló.
Az iskolába belépő valamennyi felnőttnek és diáknak az iskola „közlekedő tereiben” való tartózkodás idején kötelező a maszk viselése.
Az egyéni védőfelszerelésről (szájat, illetve orrot is eltakaró maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia, és csere, pótmaszk is legyen, arra az
estre, ha elszakad.
Az iskolában való zökkenőmentes közlekedés érdekében reggel 7.00 óra és 8. 30 között, illetve délután 14.00 óra és 15. 30 között az iskola un. autós
bejárata is nyitva van.
Az iskola 11.-illetve 12. évfolyamos tanulói és az iskola dolgozói kizárólag az autósbejáraton közlekedhetnek.
A kézfertőtlenítő használatának-, illetve a maszk viselésének ellenőrzésére itt is gondoskodni kell!
Az iskola közösségi tereiben, azaz az iskola udvarán (az iskola lépcsőházaiban, az iskola valamennyi folyosóján és a mosdókban kötelező mindenki
számára (tanulók, pedagógusok, technikai és nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak) a maszk viselete.
o A tanórákon mindenkinek ajánlatos a maszk viselete (tanárnak, diáknak egyaránt)
Az iskola valamennyi szintjén kihelyezett kézfertőtlenítőket naponta többször is használni kell.
Az iskola bejáratánál, titkárságánál és a büfénél, illetve az ebédlőben a felfestett jelek szerinti szociális távolságot mindenkinek be kell tartania.
Újabb intézkedésig szülő, illetve más idegen nem tartózkodhat az iskolában – a tanítási időszakban.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

II. Egyéni védelem
•
•
•

Minden, az iskolába belépő, illetve ott tartózkodó személy köteles gondoskodni a saját, de mások egészségvédelméről is.
o Ennek megfelelően a közösségi terekben mindenkinek viselni kell maszkot.
Az iskolában több helyen kihelyezett kézfertőtlenítőt az iskolába való belépéskor, illetve naponta többször mindenki köteles használni.
Amennyiben valakinek saját kézfertőtlenítője vagy kéztörlője van, ezek használata megengedett.
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Minden iskolapolgár köteles a saját ivópoharát-, illetve kulacsát használni, miközben kerüljük (tekintettel a tudatos környezetvédelemre) az egyszer
használatos poharak, eszközök használatát.
Az egyénileg használt poharat, kulacsot névvel, osztállyal, vagy valamilyen egyedi jelöléssel el kell látni!
Szigorúan tilos egymás poharát, kulacsát használni!
Tilos egymás ételét megenni (egymást etetni…)!
Tilos az evőeszközök, tányérok, stb. közös használata is!
Elvárjuk, hogy minden tanuló és pedagógus kizárólag a saját íróeszközeit használja, így nem ildomos a tanszerek, taneszközök „kölcsönadása” sem!
Támogatandónak tartjuk, hogy a mosdó használata során törlőkendőt, illetve egyéb, a személyes higiéniát biztosító eszközt használjon mindenki – a
mosdók többszöri napi takarítása mellett is.
Továbbra is be kell tartani a kézmosás 6 fokozatú szabályait!
A mosdóban szigorúan tilos a textil, vagy bármilyen más többször használatos kéztörlő, törülköző használata!
Mindenkinek kerülni kell az ún. szociális távolságon belüli testi érintkezést (nem ölelkezünk, nem puszilkodunk, nem fogunk kezet…).

III. Az egészségügyi biztonság fenntartása a tantermekben
•
•
•
•
•
•

A tanítási órákon illetve foglalkozásokon az egyéni védőfelszerelést (maszk) kötelező használni (kivéve nyelv- és testnevelés órák, feleletek).
A tanítási, tanulási tevékenység során mindenki csak a saját eszközeit használja, használhatja.
Az osztálytermekben engedélyezzük az osztály által használt kézfertőtlenítők használatát, a szükséges mértékben.
Minden osztály a saját tantermében állandó ülésrend mellett tartózkodik.
A tanítási időszak alatt a folyosókat csak a szükséges mértékben, és kizárólag mosdó használat, vagy egyéb ügyintézés miatt használják!
A tantermek felületeit minden nap a szokásos takarításon túl – naponta egyszer fertőtlenítőt tartalmazó anyaggal tisztítani kell.

IV. A folyosók és lépcsőházak használata
•
•
•
•

A folyosókon illetve lépcsőkön való közlekedéskor a jobbra tartás szabályainak betartásával kell közlekedni.
A folyosókon elhelyezett öltözőszekrények használatakor is a minimális folyosón töltött időre kell szorítkozni, a közlekedőket, illetve a folyosón
levőket nem zavarva.
Az iskola földszintjén levő volt tanulói ebédlőt kizárólag a szociális távolság betartásával lehet használni.
Arra kell törekedni, hogy az otthonról hozott ebédet mindenki a saját tantermében fogyaszthassa el.

V. Az iskola takarításáról
A napi - megszokott - takarítási renden felül a járványveszély megelőzése érdekében az alábbiakat kell tenni:
•

Az 1-8. órák ideje alatt minden folyosót fertőtlenítő szert is tartalmazó vízzel fel kell mosni.
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•
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•

A folyosó fertőtlenítésének megtörténtét a kihelyezett táblán óra és perc megjelölésével, és az adott takarító aláírásával kell nyilvántartani. A diákokat
tájékoztatni kell a nedves padlóról.
A folyosó felmosására egy csak erre a célra használatos felmosó vödröt és felmosó mopot kell használni!
Minden tanítási óra ideje alatt az ügyeletes takarító minden mosdó helyiséget és annak előterét felmossa egy kizárólag erre a célra alkalmatos
eszközzel.
A WC helyiségekben a fertőtlenítés meglétét a mosdó falán kihelyezett nyilvántartó lapon óra és perc megjelölésével rögzíteni kell.
Az informatika termekben minden csoportváltás előtt fertőtlenítő szerrel le kell törölni, a billentyűzetet, egeret, illetve az asztal felületét.
A napi takarítási feladatokat kiegészítjük azzal, hogy az adott teremben, irodában, tanáriban levő számítógépes billentyűzetet, egeret, illetve a
vízszintes felületeket fertőtleníteni kell.

VI. Az iskolai programokról
•
•
•

•

Az énekkart és a délutáni tanórán kívüli külsős szakköröket, sportköröket, edzéseket lemondjuk.
Azok a sportfoglalkozásokat, amelyek a mindennapi testnevelés keretében tartunk délutánonként, továbbra is megtartjuk.
A megtartott iskolai programjainkon az alábbiak szerint járunk el:
o az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
o az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
o zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
o a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
A 2020-2021. tanév szalagavató ünnepsége 2021. március 5-én (pénteken) lesz megtartva, két részben.

VII.
•
•

Hiányzások igazolása

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy a kórházi
zárójelentéssel jöhet újra az Iskolánkba.
Hatósági házi karantén megszűnése esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

VIII.
•

Szankciók
Amennyiben a jelen „eljárásrendet” valaki – bármilyen indokkal nem tartja be, azzal szemben a Házirend előírásainak és fokozatainak
megfelelően járunk el.

A járványhelyzet alakulásának figyelembevételével a fenti szabályok módosulhatnak.

Budapest, 2020. október 5.
Gál Ferenc sk.
igazgató
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