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2.sz. függelék
Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend a 2020/2021-es
tanévben

Az egészség megóvása érdekében az alábbi intézkedések betartását kérem:

Az iskolában kizárólag tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó tartózkodhat!
1. A tanulók csak a főbejáraton, tanári felügyelet mellett, lázmérést és kézfertőtlenítést
követően jöhetnek be az iskolába.
A gyermeküket kísérő szülők nem jöhetnek be az intézménybe.
Kérem, hogy a tanulók 730 előtt lehetőleg ne érkezzenek!
Jó idő esetén reggel 730 és 755 között az udvaron gyülekeznek a tanulók, rossz idő
esetén a saját tantermükben.
A folyosókon és az udvaron az ügyeletes pedagógusok és a gyógypedagógiai
asszisztensek felügyelnek a rendre és a higiéniai szabályok betartására.
2. Fontos a személyi higiénia alapvető szabályainak betartása:
-

iskolába történő belépéskor kézfertőtlenítés szükséges a bejáratoknál elhelyezett
berendezés segítségével,

-

a nap folyamán a szociális helységekben szappanos kézmosásra van lehetőség,

-

fontos feladat a tantermek rendszeres szellőztetése,

-

köhögési etikett megismerése, betartása és betartatása a pedagógusok feladata,

-

étkezések előtt és után alapos kézmosás/kézfertőtlenítés szükséges.

Részletes oktatás a tanulók számára a fertőzésveszély csökkentése érdekében történő
teendőkről (szociális távolságtartás, az intézményben történő benntartózkodás során
betartandó szabályok, köhögési és tüsszentési protokoll) – az első tanítási napon történik, az
osztályfőnökök feladata.

3. Beteg, lázas gyermek, tanuló az intézményben nem tartózkodhat. Láz esetén a szülőt
értesítjük, gyógyulás után csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe.
4. Ha bárki, bármelyik tanulón a járvány tüneteit észleli, az intézmény vezetőjét azonnal
tájékoztatnia kell. További intézkedések az intézményvezető hatáskörébe tartoznak.
5. A szülők továbbra is 3 napot igazolhatnak a tanítási év során.
Hosszabb családi programok esetén írásbeli kérvényt kérünk benyújtani az
intézményvezető címére. A szülői napok után is orvosi igazolással térhet vissza a
gyermek a közösségbe.
A hiányzásokról és azok okáról haladéktalanul, a hiányzás első napján értesítést
kérünk.
6. A szülőnek azonnali tájékoztatási kötelezettsége van az intézmény vezetője felé, ha a
családban megjelenik a vírus, vagy annak gyanúja.
7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett
megbetegedések,

csoportba

tartozik

cukorbetegség,

tartós

betegsége

légzőszervi

(például

megbetegedések,

szív-érrendszeri
rosszindulatú

daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
8. 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. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a
számára előírt karantén időszakára.

9. A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekek számára
szülői kérésre egyéni tanrendet biztosítunk. Ezen időszakban a tanuló az otthona
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett részt vehet az oktatásban.

10. A gyermek, tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni.

11. A tanulók tanítási óráikat a saját osztálytermükben töltik. A vándorlás csak hittan órán
megengedett. Teremváltás esetén a diákok becsengetéskor indulnak el saját termükből
az órarendben megjelölt tanterembe. Szaktantermi oktatás keretében az informatika és
a testnevelés órákat tartjuk.
12. A testnevelés órákat eső, erős szél, vagy 15 °C fok alatti hőmérséklet kivételével a
szabadban kell tartani. Ha ugyanazt az eszközt használja több tanuló, akkor előtte az
eszközt és a kezüket is fertőtleníteni kell. Átöltözés kinti óra esetén fiúknak az
osztályteremben, saját helyükön, lányoknak a tornaszobában lehetséges.

Az

öltözőkbe, csengetés után lehet bemenni, amikor az osztályok bevonultak a terembe, a
keveredés elkerülése érdekében.

13. Az intézményben használt eszközök, sportszerek, tankönyvek stb. rendszeresen
fertőtlenítésre kerülnek.
14. A tanulók intézményen belüli csoportosulása kerülendő. Ezért a diákok óraközi
szünetekben lehetőség szerint saját osztálytársaikkal tartsanak kapcsolatot. A
folyosókon, mosdókban ne csoportosuljanak. Ahol lehetséges, ügyelni kell a 1,5 m-es
védőtávolság betartására.
15. Az étkezések rendje:
15.1. A tízóraizás rendje: második szünetben történik, a tízórait nem egy időpontban hozzák
el az osztályok.

15.2. Az ebédelés rendje: minden osztály a számára kijelölt időpontban ebédel, az ebédlőben
egyszerre egy osztály tartózkodik. Ekkor az adott osztályból minden tanulónak az ebédlőben
kell lenni tanári felügyelet mellett, annak is, aki nem ebédel.
Az időbeosztás a következők szerint alakul:
A hét

1140

1-4. évfolyam

1205

B hét

1140

1-4. évfolyam

2. évfolyam

1205

2. évfolyam

1235

3. évfolyam

1235

3. évfolyam

1300

5-6. évfolyam

1300

5-6. évfolyam

1325

7-8. évfolyam

1325

7-8. évfolyam

16. Riasztási és rendkívüli ügyeleti rendszer a 2019-2020-as tanévben létrehozásra került,
jelen tanévben is ez kerül bevezetésre, ha szükséges.
17. A szeptemberi szülői értekezletek a járványügyi védekezés előírásainak betartása
mellett (kézfertőtlenítés, maszk használata, 1,5 méter távolságtartás) megtartásra
kerülnek.
A szülő a járványügyi szabályok rá vonatkozó részének tudomásul vételéről
nyilatkozatot köteles tenni a szeptemberi szülői értekezleten.

Eljárásrend Covid 19 gyanú esetében:
Gyermek esetén: azonnali izoláció szükséges, a szülő, az iskolaorvos és a Ceglédi
Tankerületi Központ egyidejű értesítésével.
Felnőtt esetén: az Operatív Törzs ajánlása alapján a szükséges protokoll követése.
Mentő, háziorvos, Ceglédi Tankerületi Központ értesítése.
Szülői bejelentés esetén – Ceglédi Tankerületi Központ értesítése.

Iskola közösségének értesítése a fennálló helyzetről:
Csatornái: KRÉTA-rendszer, levelező rendszer, egyéb, zárt Facebook csoportok, Messenger
csoportok.

Elkülönítő, izolációs helyiség
A 8. tanteremben helyezzük el azt a tanulót, aki napközben mutat fertőzésre utaló tüneteket.
A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el, akinek kötelező a gumikesztyű és maszk
használata.
A fertőtlenítő kézmosásra a helyiségben van lehetőség.
Értesítjük a szülőt, akihez kikísérjük a bejárathoz a gyermeket, ha megérkezik.
A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az egyik
gondviselő 8-16 óra között elérhető.

Diákok tájékoztatása
A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök
végez.
A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek.
Aktuális változásokról az e-ellenőrzőn illetve az intézményi faliújságokon is
tájékoztatjuk a tanulókat.
Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek
alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló,
pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
18. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e
elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli,
digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a
jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a
döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra,
hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további
népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
19. 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.
20. Amennyiben egy nevelési-oktatási 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 okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi
központ gondoskodik.
21. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

