A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolára vonatkozó,
járványhelyzettel kapcsolatos aktuális adatok
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Az adatokat szükség szerint naponta frissítjük.

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A SEGESDI IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Tanulóink, a szülők és a munkájukat végző pedagógusok védelme érdekében
fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése, ezért az
Emberi Erőforrások Minisztériumának kérése alapján az alábbi intézkedési terv
lép életbe.
Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével kerül sor. A járványügyi feladatok eredményes végrehajtása
céljából együttműködünk a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív
Törzzsel, utasításait végrehajtjuk.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

Az intézményben a nyári fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe
vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
A járvány elleni védekezésre valófelkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési
intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is közzétesszük.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
KIRÁNDULÁSOK
Az intézménybe csak tanulók, diákok, alkalmazottak, hivatalos ügyet intézők
léphetnek be. A belépés szülő részére csak nagyon indokolt esetben (előzetes
engedéllyel) engedhető meg, az aktuális virológiai előírások betartásával,
maszkban.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az intézmény tájékoztatja a
szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles
az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
Folyosón, közösségi terekben kötelező a maszk használata.
Az intézményi csoportosulások megelőzését a következő intézkedésekkel
biztosítjuk:
- A reggeli gyülekező, jó idő esetén, az iskola mindkét épületében az udvaron
lesz. Sorakozó nélkül, osztályonként, folyamatosan vonulnak fel az
osztálytermekbe a gyerekek. Rossz idő esetén 7:30-tól az osztálytermekben,
folyosón, aulában tartózkodhatnak. A közösségi terekben kötelező a maszk
viselése! Az ügyeletes nevelők és tanulók is maszkban látják el feladatukat a
folyosókon és az aulában.
- A tízórait a gyerekek a napközi épületében az első szünetben fogyasztják el az
ebédlőben, kivéve, amelyik osztály testnevelés órára megy, mert ők a második
szünetben. Ha senki nem megy, akkor a 3. osztály eszik a második szünetben.
A szünetekre való le- és felengedés, valamint a mosdóhasználat fokozatosan,
osztályonként, sorakozó nélkül történik. A benti cipőt csak rossz idő esetén
használjuk.
A nagyiskolában, első szünetben a 4. osztály a tanteremben, az 5. és a 6. osztály
az aulában tízóraizik. Rossz idő esetén a 7. és 8. osztály az emeleti folyosón vagy
a tanteremben tartózkodhat.

Második szünetben a 7. és a 8. osztály eszik az aulában. Rossz idő esetén az 5. és
6. osztály az emeleti folyosón vagy a tanteremben tartózkodhat.
Harmadik szünettől, jó idő esetén a nagyudvarban tartózkodnak a gyerekek. Rossz
időben a 4. osztály a tanteremben, 5., 6. osztály az aulában, 7., 8. osztály az
emeleti folyosón. Az aulában és a folyosón a maszk viselése kötelező! Az
emeleten lévő osztályok lehetőleg az emeleti mosdókat használják! Közös játékok
használata után tanulóink mindig mossanak kezet!
- Az ebédeltetés rendje külön beosztás szerint, különös tekintettel a 6. óra utáni
zsúfoltság elkerülése céljából. A tanulókat fokozatosan, osztályonként engedjük
be az ebédlőbe.
- Az uzsonnát az alsós osztályok (4. osztály is) az osztálytermükben fogyasztják
el. Előtte a kézmosás osztályonként történik.
A 6. és 7. osztály 14:40-kor az aulában uzsonnázik, utána az udvaron tartózkodik,
majd 14:55-kor felvonul a terembe.
Az 5. és 8. osztály 14:50-kor uzsonnázik az aulában, utána az udvaron
tartózkodik, majd 15:05-kor felvonul a terembe.
Rossz idő esetén a csoportok uzsonna után egyből a termükbe mennek.
- A magas létszámú szakkörök esetében a tanulókat két csoportra bontva, heti
váltással tartjuk meg a foglalkozásokat. Sport szakköröket kisebb csoportokban
tartunk. Úszásoktatás felfüggesztésre került.
- Hazamenetelnél a csoportok a teremben sorakoznak, az aulát várakozás nélkül,
folyamatosan hagyják el. A csoporttal lévő nevelő a telefonokat a teremben ossza
ki!
- A szülők az iskola épületében csak nagyon indokolt esetben, előzetes
engedéllyel, távolságtartás és kötelező maszkviselés mellett tartózkodhatnak. A
gyerekekre délutánonként az iskola épületén kívül várakozhatnak. Az alsó
tagozatos gyerekeket reggelente a kisajtóig kísérhetik a szülők.
- A Volán busz járatain utazva, tanulóinknak kötelező a szájmaszk használata!
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről. A tantermekben mellőzzük a padok csoportos elrendezését, a
gyerekeket egyesével vagy párokban ültetjük le. Kevés dekorációt helyezünk ki,
hogy a rendszeres, fertőtlenítő takarítást megkönnyítsük. Az ablakokat nyitva
tartjuk, vagy gyakran szellőztetünk. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A csoportok, osztályok számára
elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül. A közösségi terekben
maszkot kell viselni.
Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. A
szaktantermekben, öltözőkben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést
végzünk.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében, többségében szabad téren tartjuk.
Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat, állandó
edzőpartnerekkel végeztetjük a feladatokat. Testnevelés órák előtt és után az
öltözőkben csak egy osztály tartózkodhat, dupla órák esetében egyik osztály a 2.
számú teremben vagy saját osztálytermében öltözik át. Az öltözés helyét a
testnevelés órarendben rögzíteni kell! A szabad téren megtartott órák előnyben
részesítése miatt javasoljuk a testnevelés felszerelés melegítő ruhával történő
kiegészítését.
Rendezvényeket, ünnepségeket lehetőség szerint szabad téren tartunk, illetve
felvételről, iskolarádióban nézünk/hallgatunk meg. Zárttéri rendezvény esetében
betartjuk az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátozást és az alapvető
egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés), lehetőség szerint több bejárat használatát.
Az osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat belföldi úticéllal tervezzük
vagy elhalasztjuk.
Szülői értekezletet nem vagy online tartunk. A szükséges információkat papír
alapú értesítőn vagy elektronikusan juttatjuk el a szülőkhöz.
Tanári értekezletet a szabályok betartásával tartunk.
Tanulmányi versenyeket csak online rendezünk.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
Tudatosítjuk tanulóinkban a személyi higiénia fontosságát, hogy felelősséggel
tartozunk egymásért. Érkezéskor és a napfolyamán többször is kezet mosnak,
kézfertőtlenítőt, papírtörlőt használnak. A táskában és a zsebben is legyen mindig
saját papírzsebkendőjük, betegen ne menjenek közösségbe! Lázas beteg, vagy
egyéb jellegzetes tüneteket mutató gyerek esetében a szülőt és a vezetőséget
haladéktalanul értesítjük, a beteget elkülönítjük, hazaküldjük.

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és
után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek,
tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás)!
A tanulók és dolgozók testhőmérsékletét naponta (érkezéskor vagy az első tanóra
előtt) érintés nélküli hőmérővel ellenőrizzük.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, a textiltörölköző használata kifejezetten
kerülendő.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes
tájékoztatást kapnak (papír zsebkendő használata, alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés).
A kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök,
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülnek. Az egyszerű fertőtlenítési
feladatokba a pedagógusok is bevonhatók.
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 iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtlenítjük.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető
legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
A szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
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.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, 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 tananyag átadását és a számonkérést biztosítjuk számára.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell,
akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Karanténba kerülők körét, annak időtartamát, szabályait csak NNK rendelheti el,
iskola nem kérheti gyermek, pedagógus távolságtartását, kötelező tesztelését.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK
ESETÉBEN
Annak érdekében, hogy szükség esetén felkészültek legyünk a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta saját protokollját, melyet a
munkaközösségi munkatervek részletesen tartalmaznak.
Az NNK 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.
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 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. Home
office munkavégzés nem engedélyezett.
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, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának biztosítania
kell a gyermekétkeztetést.
9. KOMMUNIKÁCIÓ
Az intézményeknek, annak érdekében, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein
kell követni.
Az intézmények kérdéseiket a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail
címen tehetik fel, amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési
szakterület munkatársai válaszolják meg.
Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK
által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

