Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
TAPOLCA

Járványügyi eljárásrend

2021

Járványügyi készenléti helyzet
A járványügyi eljárásrend betartása mindenki számára kötelező, aki az intézmény épületében megjelenik, a
szülők kötelesek együttműködni a megelőző intézkedések megtételében!
Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló, dolgozó látogathatja. Az intézménybe a dolgozókon,
tanulókon, a szükséges karbantartási, javítási munkát végzőkön, jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítő
személyen kívül más nem léphet be!
Az intézménybe való belépéskor testhőmérséklet mérése történik, a reggeli ügyeletes pedagógusok mérik
minden belépő hőmérsékletét a bejáratnál és az udvari kapunál. A napközben érkezők testhőmérsékletét a
gazdasági iroda munkatársai mérik. Azok léphetnek be, akiknek testhőmérséklete nem haladja meg az
országos tisztifőorvos által meghatározott értéket, a 37,8 fokot. Azt a kiskorú tanulót, akinek a
testhőmérséklete ezt az értéket eléri vagy meghaladja, a többi tanulótól elkülönítjük és tájékoztatjuk a
szülőket.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! A szülő
köteles gyermekét azonnal elvinni az iskolából, ha betegség tüneteit mutatja és arról az intézmény tájékoztatja
és felvenni a kapcsolatot a gyermek orvosával! Ezt követően az ő utasításait kell követni! A gyermek csak
orvosi igazolással térhet vissza!
Annak a tanulónak, aki veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív-érrendszeri, légzőszervi,
rosszindulatú daganatos betegség, cukorbetegség, máj- és vesebetegség,) vagy immunszuprimált állapota
miatt marad távol, erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak
számít a tanuló hatósági karanténba kerülése is. Ezekben az esetekben az oktatásban a tanuló otthonról, az
intézménnyel egyeztetett módon vesz részt.
Az a tanuló, pedagógus vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Az intézménybe belépők mindig mossanak kezet vagy fertőtlenítsék a kezüket! Gyerekek esetén a szappanos
kézmosás javasolt!
A kézmosás vagy kézfertőtlenítés különösen fontos étkezés előtt és után! Hogy ez megtörténjen a diákok
esetén, ennek felelőssége az ügyeletüket ellátó és ebédeltető pedagógusé! Az alsós osztályok kézmosását a

felügyeletüket ellátó pedagógusnak kell ellenőriznie, hogy az megfelelő módon történjen és a mosdó
higiénikus állapotban maradjon a kézmosást követően is!
Az étkezéseknél az evőeszközöket (esetleg más, kiosztásra kerülő ételt, pl. gyümölcs, kenyérszelet),
fertőtlenített kézzel, lehetőleg kesztyűben vagy fogócsipesszel az étkeztető pedagógus helyezi el a gyerekek
tálcáján!
A diákok számára a saját osztálytermükön kívül kötelező a maszk használata minden esetben! Saját
osztálytermén kívül a diák csak az ebédlői étkezés időtartamára veheti le a maszkot vagy ha arra pedagógus
engedélyt ad! Ez érvényes az udvarra, az udvari ügyeletre is! Pedagógus a termekben vagy az udvaron csak
akkor engedélyezheti a maszk levételét, ha az osztály diákjai elkülönülnek más osztályoktól, közvetlen (1,5
méteren belüli) érintkezés lehetősége nem áll fenn másik osztály diákjaival! Azaz meg tudja akadályozni,
hogy ez ne történhessen meg! A diákok felügyeletét ellátó pedagógusnak kell meghoznia a fenti döntést,
melyért felelősséget vállal! Az osztálytermen kívüli tanórák esetében is természetesen ez a helyzet, ha más
osztályokkal való érintkezésének a lehetősége nem áll fenn, nem kell maszkot viselniük a gyerekeknek. Szülő
kérheti gyermekét, hogy az osztálytermen belül, osztálytársaival egy légtérben is viseljen maszkot! Ezt az
igényt kérjük az osztályfőnöknek jelezzék!
Az ebédeltetésnél, a sorbanállásnál az osztálytársak álljanak lazábban, egymástól távolabb a kijelölt pontokon,
más osztályból való tanuló esetén a védőtávolság (1,5 méter) megtartása kötelező! Ha ez nem tartható meg,
várakozzanak a diákok az osztálytermükben, míg rájuk nem kerül a sor!
Az ebédlőben, valamint a közös foglalkozások (szakkör, tanulószoba, stb.) esetén a különböző osztályok
diákjait szigorúan el kell különíteni, egy asztalhoz nem ülhetnek! A védőtávolságot tartassuk meg az egyes
osztályok diákjai között! Ha a védőtávolság nem tartható meg, akkor maszk használata kötelező!
Azokban a termekben, melyeket egy nap több osztály használ: ebédlő, informatikaterem, természettudományi
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felületfertőtlenítést (padok, székek támlája, kilincs, kapcsoló) kell végezni! A felületfertőtlenítés elvégzéséért
- amennyiben abban az időpontban technikai dolgozó segítsége nem vehető igénybe - az adott helyiséget
használó, abban ügyeletet, foglalkozást tartó pedagógus a felelős!
Az osztályfőnökök és minden pedagógus kötelessége felhívni a tanulóknak a figyelmét a járványügyi
szabályok betartására! A diákok kapjanak részletes, a korosztályuknak megfelelő szintű folyamatos
tájékoztatást az osztályfőnöki órákon! A köhögési „etikett” megtanítása nagyon fontos: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd annak kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

Betegség tüneteit mutató diákot a tanulók is kötelesek jelezni az ügyeletet ellátó pedagógusnak,
osztályfőnöknek! A pedagógus az intézményben lévő vezetőnek (igazgató, igazgatóhelyettes) rögtön jelentse
azt!
A betegség jeleit mutató diákot, pedagógust, dolgozót el kell különíteni, erről értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost. Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt kell értesíteni, fel kell hívni a figyelmét, hogy
a gyermek háziorvosát, gyermekorvosát keressék meg telefonon! Azt követően az orvos utasításai alapján
járjanak el! A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
Mindent meg kell tenni az intézményen belül és környezetében a csoportosulások elkerülése érdekében! A
folyosón, öltözőkben, mosdókban különösen figyeljünk erre! Mindent meg kell tenni azért, hogy lehetőség
szerint kerülni lehessen az osztályok keveredését!
A szünetekben jó idő esetén az osztályok külön vonuljanak le az udvarra, más osztályokkal való találkozásnál
és lehetőleg egymás között is a védőtávolságot (1,5 méter) tartsák be! Amennyiben a védőtávolság nem
tartható be, maszk használata kötelező! Rossz idő esetén az osztályok a termeikben maradnak, folyosói
csoportosulások nem alakulhatnak ki!
A közösségi tereken (folyosó, mosdó) a diákok és pedagógusok, dolgozók számára kötelező a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése! Az udvaron abban az esetben kötelező a maszk viselése, ha a védőtávolság (1,5
méter) nem tartható meg! Az osztálytermekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező!
A helyiségeket minden szünetben szellőztetni kell, ha az időjárás engedi az ablakokat a tanórák, foglalkozások
alatt is nyitva kell tartani! A megfelelő szellőztetéséről gondoskodni az adott helyiségben foglalkozást tartó
pedagógus feladata! Az öltözők szellőztetése az annak használata kapcsán foglalkozást tartó pedagógus
feladata, kötelessége!
A nyelvi terem és szaktantermek előtt kézfertőtlenítőt helyezünk el, annak használata kötelező!
Az iskolai ivókutak csak palacktöltésre használhatók, közvetlenül abból nem szabad inni!
A testnevelésórák lehetőleg a szabad téren kerüljenek megtartásra! Az órák során kerülni kell a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat! Amennyiben ez nem kerülhető el, akkor ezeket állandó partnerrel (párokban,
kiscsoportokban) kell elvégezni!

Javasolt mind az énekórákon, mind az egyéb tanórákon, foglalkozásokon az éneklés mellőzése. Amennyiben
az fontos cél miatt elkerülhetetlen, akkor figyelni kell a fokozott szellőztetésre, valamint felső tagozaton – az
éneklés időtartama alatt – maszk viselése kötelező.
A védőtávolság megtartása a folyosókon, mosdókban, öltözőkben különösen fontos! A folyosói, mosdói
csoportosulások elkerüléséért az ügyeletes pedagógus, az öltözői beosztás betartásáért, a csoportosulások
elkerüléséért, az öltözői rendért az órát tartó pedagógus felel! Az átöltözés az osztálytermekben és az
öltözőkben elkülönített csoportokban történik.
A tízórai, az uzsonna – amennyiben az megoldható – az osztályteremben kerüljön elfogyasztásra!
Járványügyi megfontolások miatt ünneplésre, közös étkezési célra kizárólag gyárilag darabonként
előrecsomagolt sütemény, édesség, egyéb élelmiszer hozható be, osztható szét! Az elfogyasztásánál is
fokozottan figyelni kell a járványügyi előírásokra!
Szülői értekezletek online módon kerülnek megtartásra, ugyanígy a szülőkkel való kapcsolattartás (a
fogadóórák is) telefonon vagy elektronikus felületen keresztül történik.
A játszóparkot csak az alsó tagozat látogathatja, használhatja. A kültéri tanterem kivételével a játszópark
területére – előzetes vezetői engedély nélkül - felső tagozatos diák nem léphet!
A tanári szobában amennyiben 5 személynél több tartózkodik, kötelező a maszk viselése!
Kirándulás csak belföldi célállomásra tervezhető, azt alaposan meg kell tervezni és járványügyi szempontból
is átgondolni!
A mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás és a fertőtlenítő szerek folyamatos utánpótlásának megszervezését
a gazdasági vezető az intézményvezetővel egyeztetve irányítja.

A digitális munkarendre való átállás
A 2020 márciusában kidolgozott módon állunk át, amennyiben ilyen jellegű hatósági döntés születik, a
hagyományos munkarendről a digitális munkarendre. Az elektronikus körlevelek a kapcsolattartást a digitális
tantermekben induló munka megszervezését segítik. A digitális oktatás a már működő digitális tantermi
felületeken (Goggle Classroom) és egyéb egyeztetett elektronikus felületeken történik.
A digitális munkarend szabályai:
- a digitális munkarend alatt a digitális tantermeket használjuk és egyéb egyeztetett elektronikus felületeket,
pl. Google Meet alkalmazás segítségével élőképes formában tartunk órákat,
- az élőképes órákat jó előre leegyezteti a pedagógus, hogy annak körülményeit a szülők, a diákok otthon meg
tudják teremteni,
- a fő szabály szerint a tanórákat, foglalkozásokat (az összes, kivéve napközi és tanulószoba) az adott óra
időpontjában, órarend szerint tartjuk (ez azt is jelentheti, hogy akkor van élőképes óra vagy pedig addig az
időpontig feltesz a pedagógus a digitális tanterembe tananyagot, amivel akkor a diák tud foglalkozni),
elsősorban alsó tagozaton az osztályfőnökkel egyeztetve és vezetői hozzájárulással egy tömbösítve, másképp
is megoldható,
- a napközis és tanulószobás pedagógusok – amennyiben az esetleges iskolai felügyeleti beosztásuk ezt
megengedi – próbálnak az otthoni tanulásban segíteni digitális felületen keresztül, ha ennek az igénye
felmerül, azt az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek is jelezzék,
- ellenőrizzük, hogy a felületen "megjelentek-e" a diákok, a digitális munkarendhez csatlakozni és a
tanulmányokat ilyen módon teljesíteni kötelező! (az esetleges csatlakozási problémákat az osztályfőnöknek
jelezzék),
- nem küldünk feladatot, amikor egyébként sincs tanítás (este, hétvégén, szünetben), a pedagógusokkal való
kommunikáció is lehetőleg munkanapokon 8-17 óra között történjen,
- idegen nyelvekből legalább heti egy online órát tartunk, az osztályfőnökök hetente legalább egy online órát
tartanak osztályaiknak, a felsőben az osztályfőnöki órát mindenképp,
- kérjük a tisztelt szülőket, hogy a felmerülő problémákat mindig először az érintett pedagógussal próbálják
egyeztetni a digitális felületeken keresztül!
Az intézményvezető általi visszavonásáig vagy változtatásáig hatályos.
Tapolca, 2021. április 15.
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