A KISPESTI KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA

Intézkedési terve a 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről

FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
Intézményünkben külsős takarítócég végzi a takarítást, az intézmény vezetői ellenőrizik a
takarítások végrehajtását.
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Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Szülők az intézménybe nem jöhetnek be. Amennyiben ügyintézés miatt erre mégis sor
kerülne, a maszk viselése, valamint a portán a kézfertőtlenítő használata kötelező.
A szünetek rendje a 4-8. évfolyamokon marad az eddigi (minden óra 45 perctől egész óráig),
az alsóbb osztályokban a tanítók egyénileg, elcsúsztatott időpontokban fogják a szüneteket
tartani.
Maszkviselés a gyermekek számára nem kötelező, de mivel az épületen belül a létszámunk
miatt nem tudjuk tartani a biztonságos távolságot, a tanulók kötelesek maguknál maszkot
tartani, s a közösségi területeken a maszk viselése számukra kötelező. A tanórákon,
amennyiben azt az órát tartó pedagógus kéri, kötelező a maszk viselése.
A tanulók biztonságos távolságban történő elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az
oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat (pl. alsótagozaton az üres iskolatáska), a
tantermeken kívül helyezzük el.
A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. Minden osztály
minden órája ugyanabban a tanteremben lesz, kivéve a testnevelésórákat és a csoportbontást
igénylő tanórákat. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a
tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

A testnevelésórákat, amennyiben az időjárás engedi, a szabad téren tartjuk meg. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
A testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulást kerülni kell.
A testnevelésórák után az eszközöket (pl. labda) a pedagógusok fertőtlenítik.
Énekórákon a zenetörténet oktatása és a zenehallgatás kerül előtérbe, énekelni csak a
biztonságos távolság betartásával lehetséges.
Kulturális program, rendezvény megszervezése során az Operatív Törzs által meghatározott
létszámkorlátozást alkalmazzuk.
Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások kizárólag külön rendelt autóbusszal
valósulhatnak meg.
A szülői értekezleteket, fogadóórákat személyes részvétellel nem tartjuk meg. A szükséges
információkat e-mailben, és a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben
(KRÉTA) juttatjuk el a szülőkhöz.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
A tanulók csak kézfertőtlenítés után jöhetnek be az iskolába az alábbi rendben:
- Reggeli ügyeletre érkezők 6.30 – 7.30 között a főbejáraton.
- 7.30 – 8.00 között az alsó tagozat a Vajk utcai kapun, az udvaron át jöhet be az épületbe
(kézfertőtlenítés a büfé melletti kapunál lesz), a felső tagozat a főbejáraton keresztül léphet
be.
A torlódás elkerülése végett ajánlott korábban érkezni az intézménybe, és nem a 8 óra előtti
percekben. A Vajk utcai kapunál másfél méterenként felfestett jelzősáv betartása kötelező.
Távozás az iskolából:
1. időpont 14.20 – a nevelők kikísérik a hazamenő gyerekeket a Vajk utcai kapun.
2. időpont 16.00 – a nevelők kikísérik a hazamenő gyerekeket a Vajk utcai kapun.
3. időpont 16.30 – Távozás a Vajk utcai kapun történik
4. időpont 17.00 - Távozás a Vajk utcai kapun történik
5. időpont 17.30 - Távozás a Vajk utcai kapun történik
6. időpont 18.00 - Távozás a Vajk utcai kapun történik (pénteken csak 16 óráig van
napközi)
Ha a kijelölt időpontig nem érkezik a szülő a gyermekéért, akkor a napközis felügyeletet
ellátó pedagógus visszakíséri a gyermeket az ügyeletre.

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak
megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak tanítóiktól, tanáraiktól.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás
során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a
padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani 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 és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell
tartani.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Iskolánkban az étkezésre szolgáló helyiség, annak takarítása a GESZ hatáskörébe tartozik. Az
étkezés megszervezésében és lebonyolításában az iskola vezetésével és a tanulókat kísérő
pedagógusokkal fokozottan együtt kell működni. Az alábbiak betartása kötelező:
- A konyhán dolgozóknak a védőruha, maszk, gumikesztyű, lábzsák használata.
- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok

megfelelő

szétválasztásával,

valamint

gyakoribb

fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére, ez a gyermekeket kísérő pedagógus feladata.
Az étkezések alkalmával egyszerre csak 2 osztály tartózkodhat az előre beosztott
időpontokban az ebédlőben. A menzán étkező felsős gyermekek az utolsó tanítási órájuk után
mehetnek ebédelni (12:45, 13:45).
Az étel kiadásáig történő sorban állást, a 1,5 méteres távolság betartását, felragasztott
jelzősáv segíti.

Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, az evőeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy más által
használt eszközhöz senki ne érhessen.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, az egészségügyi
ellátásra aktuálisan vonatkozó rendelkezések alapján kell a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat elvégezni.
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.
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. Megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások
számát csökkenteni kell.
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 (orvosi szoba) biztosítani kell a szappanos
kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról
és a gyakori szellőztetésről.

A fogászati szűrés további rendelkezésig szünetel.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, elkülönített helyiségbe kísérjük. Gyermekek esetén felnőtt jelenléte mellett várja
meg a szülőjét, akit előzőleg telefonon értesítettünk.
-

Az elkülönített helyiséget a betegséget mutató személy távozása után takarítani és
fertőtleníteni szükséges.

-

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

-

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.

-

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.

-

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.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
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) és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását igazolt hiányzásnak
tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

INTÉZKEDÉSEK IGAZOLT FERTŐZÉS ESETÉBEN
Az iskola vezetősége haladéktalanul eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. Az iskolát
érintő hivatalos központi döntésekről, további teendőkről haladéktalanul értesítjük a szülőket.

