A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola
járványügyi intézkedési terve

Pedagógusokkal szembeni elvárások:
-

-

-

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt.
A betegség tüneteit mutató gyermek azonnali elkülönítése az erre kijelölt helyre. A
szülő és az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes azonnali értesítése.
Az iskola közösségi tereiben a szájmaszk viselése kötelező, a tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges.
A megfelelő védőtávolság betartatása a gyerekekkel a közösségi terekben, ebédlőben,
öltözőben, aulában, folyósokon.
Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés
biztosítása időjárás függvényében az osztálytermekben.
Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges a járványügyi előírások betartásával.
A szülők személyes megjelenésével járó fogadóórán a járványügyi előírások
betartásának kérése a szülőktől (maszk, távolság tartás, kézfertőtlenítés).
Fokozott figyelem arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat!
(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő
használata, saját tisztasági csomag használata)
Az ügyeletek felelősségteljes ellátása.
A megbeszélt étkezési rend betartása.
A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás elsősorban telefonon, e-mailben,
illetve a KRÉTA felületén keresztül. Szükség esetén személyes megjelenés
lehetőségének biztosítása a szülő részére- időpont egyeztetéssel - a járványügyi
előírások betartása mellett.
A tanulók figyelmének rendszeres felhívása a személyi higiénia betartására, a
szociális helyiségek használatának szabályairól (Köhögési-tüsszentési etiket,
papírzsebkendő használata, kézmosás, kézfertőtlenítés, WC öblítés).
16 órai távozáskor a tanulócsoporttal a megfelelő kijárat használata.

Szülőkkel szembeni elvárások:
- A nevelési-oktatási intézménybe a szülő kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermeket, tanulót engedhet/hozhat.
- Beteg gyermek esetén a szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
- Az iskola azonnali értesítése, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.

- Az iskolával való kapcsolattartás lehetőség szerint telefonon, digitális
felületeken keresztül történjen.
- Amennyiben elengedhetetlen az intézményben való személyes megjelenés,
úgy a járványügyi előírások betartása (1,5 m-es távolságtartás, kézfertőtlenítés,
maszk használat), illetve időpont egyeztetése az érintett pedagógussal,
iskolatitkárral, vagy az intézmény vezetőjével.
- Külön tisztasági csomag / kéztörlő biztosítása a gyermek részére, amit csak ő
használ.
- A gyermek figyelmének rendszeres felhívása a személyi higiénia, a szociális
helységek használatának szabályaira (papírzsebkendő használata, kézmosás,
kézfertőtlenítés, WC öblítés).
- Az iskolába érkezéskor és távozáskor a gyermek osztályának kijelölt
közlekedési útvonal betartása. (1. 2. 3. évfolyam főbejárat, 4.5.6.8. évfolyam
hátsó bejárat. )
Tanulókkal szembeni elvárások:
- Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, illemhely használata után
alapos kézmosás.
- Kéztörlésre papírtörlőt vagy saját törülközőt kell használni! Használt papírtörlőt a
kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
- Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell
végezni.
- A közösségi terekben a megfelelő védőtávolság betartása.
- Az iskola közösségi tereiben a szájmaszk viselése felső tagozatos tanulók számára
kötelező, a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése alsó és felső
tagozaton egyaránt lehetséges.
- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében uzsonnás doboz használata.
- Étkezés során a védőtávolság betartása sorban álláskor.
- Az iskolába érkezéskor és távozáskor a megfelelő bejárat/kijárat használata.
(1. 2. 3. évfolyam főbejárat, 4.5.6.8. évfolyam hátsó bejárat. )
Takarítókkal szembeni elvárások:
-

Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
Folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.

-

-

Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi
többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra,
 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az
ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad,
stb.),
 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse.
A takarítás során a megfelelő védőeszköz viselése (maszk, kesztyű).
A használt játékok, sporteszközök rendszeresen fertőtlenítése.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig érvényes , a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Szentgotthárd, 2021. november 29.
Schleipfnerné Gáspár Andrea
intézményvezető

