Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend, a Móra
Ferenc Általános Iskolában
(2021. november 1-től)
Intézményünk a helyi járványügyi intézkedési tervét az intézményben tanulók és dolgozó
felnőttek számára az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által 2020. augusztus
17-én kiadott INTÉZKEDÉSI TERV A 202/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL, valamint a 2021.08.25-én kelt VÉDEKEZÉS A KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN tárgyú levélben írt javaslatok figyelembevételével, lehetőségeink és
adottságaink függvényében aktualizálta, készítette el.
Az intézkedési terv elsődleges szempontként a személyek élet-, egészség-, személyi, vagyonés jogbiztonságának védelmét, a nevelő-oktató munka folyamatosságának és az intézményi
működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének
megelőzését veszi figyelembe.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
• A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében az intézményt érintő híreket,
tájékoztatókat, feladatokat elsősorban online módon, tesszük közzé.
• Az intézmény vezetése gondoskodik a szükséges védőfelszerelés beszerzéséről
(dolgozóknak maszk, kesztyű) és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez
szükséges tisztító- és fertőtlenítőszerekről.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
• Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
• Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
• Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, de
mivel a kötelező távolságtartás nem megoldott minden teremben, emiatt a tanítási órákon
ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
• Az órarendi órák szaktantermi rendszerben valósulnak meg. Az tantermekben gyakori
felület és eszköz (pl. taneszközök, sporteszközök, számítógép billentyűzet) fertőtlenítést
végzünk.
• A testnevelésórákat az időjárás függvényében az udvaron tartjuk, lehetőleg mellőzve a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat vagy ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban,
kiscsoportokban) végeztetjük.
• A mosdókban, az öltözőkben, a folyosókon a megfelelő védőtávolság betartása nem
megoldható, ezért ezeken a helyeken a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
• Az osztályoknak intézményen kívüli programot az intézmény vezetőjével való előzetes
egyeztetés után lehet szervezni.

3.
EGÉSZSÉGÜGYI
SZEMPONTBÓL
BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
• Az intézménybe a szájat és orrot eltakaró maszkban lehet csak belépni.
• A bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező.
• A mosdókban és a tantermekben is biztosítjuk a vírusölő hatású kézmosás lehetőségét,
kéztörlésre pedig kizárólag papírtörlőket használunk.
• Az intézmény területén több helyen fertőtlenítési pontot hozunk létre.
• A személyi higiéné alapvető szabályairól tanulóinkat részletesen tájékoztatjuk,
megtanítjuk nekik az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
• A zárt terekben rendszeresen szellőztetünk, figyelve arra, hogy az ablakokat kizárólag a
felnőtt dolgozók nyithatják, zárhatják.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
• Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos kézmosására,
kézfertőtlenítésére.
• Az ebédeltetés megszervezése: az alsós napközis csoportok egy előre meghatározott
időrendben és ültetési rendben, a felsős, menzás tanulók az órák közötti szünetekben
egy előre meghatározott sorrendben (az órarendjük figyelembevételével), a
védőtávolság betartásával ebédelhetnek.
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
• Az iskolai szűrővizsgálatok lebonyolítása és az iskola-egészségügyi ellátás
folyamatossága biztosított az intézményben, amelyben a pedagógus, a védőnő, az
iskolaorvos és a tanuló együttműködik a személyi higiéné, a használt eszközök
fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat figyelembevételéve.
• Az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó
„Eljárásrend”-ben részletezett utasításokat maradéktalanul betartjuk az egészségügyi
ellátás során.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
• Igazolt hiányzásnak tekintjük:
- a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tartós betegségű
tanuló hiányzását vagy ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára,
• Karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz 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, valamint az intézmény Házirendjében foglaltak szerint
érvényes.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
• Amennyiben egy tanulónál, iskolai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul
elkülönítjük az orvosi szobában, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, tanuló esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk.
• A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
• A szülő kötelessége értesíteni az intézményt, ha a fertőzés gyanúja iskolán kívül
merül fel.
8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT OSZTÁLYOK ESETÉBEN
• Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület alkalmazza a már korábban kidolgozott, használt
protokollját és felkészül a bevezetésére (ehhez követjük majd az Oktatási Hivatal
honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást).
• A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás elsősorban digitális
eszközök alkalmazásával történik és a tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend
elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
9. KOMMUNIKÁCIÓ
• Kizárólag hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára felhívjuk az iskola
közösségéhez tartozók figyelmét is.
• A szülőket/gondviselőket minden aktuális információról az intézmény online felületein
(KRÉTA, iskolai honlap) tájékoztatjuk.
• A kapcsolattartás formái közül az e-mailben vagy telefonon történő megkeresést
szorgalmazzuk.
• A személyes megjelenést nem nélkülözhető esetekben előzetes időpontegyeztetetés
szükséges. Ebben az esetben a portaszolgálat engedi be a Szülőket az épületbe, a
megfelelő higiénés előírások betartásával (maszk, kézfertőtlenítés).
• Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein
követjük, illetve az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az
NNK által kiadott és a honlapján közzétett tájékoztatókat használjuk fel segítségül.
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