A Bölcskei Kegyes József Általános Iskola
eljárásrendje a járványügyi készenlét idején
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I.

SZABÁLYOZÓK

-

EMMI: intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

-

Gyakorlati útmutató az EMMI köznevelési intézményekben alkalmazandó intézkedési
terve alapján

-

ellenőrzött hírforrás: www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületek

-

az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított aloldal: a járvány
elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket
érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok

-

az intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus e-mail-cím:
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu

-

www.nnk.gov.hu; www.koronavirus.hu:
anyagok, tájékoztatók az iskoláknak

II.

közegészségügyi-járványügyi

szakmai

TANÉVKEZDÉST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

1./ Előzetes fertőtlenítő nagytakarítás az iskolaépület valamennyi helyiségeiben
- ellenőrzése: intézményvezető által
2./ A digitális munkarendre áttérés protokolljának kidolgozása és bevezetésére
felkészülés
Az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlás szerint:
Intézményünk a digitális munkarendre történő átállása esetén egységesen a KRÉTA
rendszert használja: adminisztrációra, házi feladatok kiosztására, ellenőrzésére, videoés fájlmegosztásra, kérdőívek készítésére, szülőkkel és diákokkal történő online
kommunikációra (e-Ügyintézés Üzenetek funkció használatával).
A KRÉTA mellett online csoportmunkára, tanórák megtartására a Discord rendszert
használjuk.
3./ Alternatív egyéni oktatási rend protokolljának kidolgozása és bevezetésére
felkészülés
- ha a gyermek (vagy a vele egy háztartásban élő személy) magas kockázati csoportba
tartozik vagy a gyermek a hatósági házi karantén idejét tölti, akkor a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban

Egyéb felkészülési lépések
- iskolai járványügyi felelős: az intézményvezető. Feladata a teljes járványügyi
készenléti működés koordinálása
- gyermek-pedagógus-szülő „oktatás” szeptemberi megvalósítása:
o a gyermekeknek életkornak megfelelő gyakorlati oktatás az első órákon
o az intézményvezetőnek szakember általi jelenléti képzés-tájékoztatás
o a szülőknek rövid tájékoztató anyag küldése
- tantermekben gyermekek szellős elhelyezése, szellőztetés, vírusölő kézfertőtlenítési
lehetőség biztosítása, fertőtleníthető felületek kialakítása
- gyermek-felnőtt WC-kézmosó helyiségekben fertőtleníthető felületek (fal, padló, WCülőke, WC-lehúzó, kilincsek, kapcsolók) kialakítása; szellőztetés, szappanos kézmosás
vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve, fali papírtörlő adagoló használata
- étkeztetés tárgyi feltételei (helyiség és eszközök), ld. alább
- az intézmény három bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítés biztosítása
- közösségi terek (folyosók, aula) megfelelőségének kialakítása: szellőztetés, felületek
fertőtleníthetőségének kialakítása
- tornaterem és öltözők: szellőztetés, felületek fertőtleníthetőségének kialakítása
- a biztonságos takarítószer és –eszköz tárolás feltételeinek megvalósítása
- a közösségi terek folyamatos szemmel tartása
- a járványügyi előírások betartása az iskola külső beszállítói vonatkozásában
- a külső óraadó tanárokra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a saját tanárokra

III.

AZ ISKOLAI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI

ALAPELV: TÁVOLSÁGTARTÁS-MASZK-HIGIÉNE
 CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban,
étkezőben)
 MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS
 HIGIÉNÉS SZABÁLYOK BETARTÁSA (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett,
felületek fertőtlenítése)
 OSZTÁLYOK KEVEREDÉSÉNEK MELLŐZÉSE (főleg közösségi terekben)
 A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN (folyosó, aula, mosdók) TÁVOLSÁGTARTÁS,
MASZKVISELÉS
 FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE A GYERMEKEK, DOLGOZÓK KÖZÖTT IS
(ölelés, puszi, kézfogás)
A kívülről történő plusz fertőzés-bevitel kockázatának csökkentése:
alapvetően csak a gyermekek-dolgozók mehetnek be az iskolába
 a kisiskolások szülői bekísérése: csak a tanterem ajtajáig, csak az 1.
évfolyamon szeptember első hetében)
 hivatalos ügyben egyeztetett időpontra indokolt esetben az iskolába érkezhet a
szülő
 szülői bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás,
tünetmentesség (fokozott körültekintés ha a szülő az elmúlt 14 napban
külföldön járt vagy beteggel találkozott)



a személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módok előtérbe
helyezése (KRÉTA, email, telefon)

A pedagógusok révén történő osztályok közötti fertőzés-átvitel kockázatának csökkentése:
szükséges a tanár-diák távolságtartás, vagy szájmaszk használata, a pedagógusok
fokozott önellenőrzése (tünetekre figyelés, hőmérés)

1./ ELŐZETES LÉPÉSEK
 szülői-dolgozói nyilatkozatok beszerzése: csak egészségesen, teljesen tünetmentesen
jöhetnek a gyermekek és a dolgozók az iskolába;
 a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél a koronavírus gyanú vagy az
igazolt fertőzés felmerül;
 ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel, azonnal értesíti a háziorvost/házi
gyermekorvost;
 jelzi a szülő az iskolának, amennyiben a gyermek az elmúlt 14 napban külföldön járt
vagy beteggel találkozott
 a kockázati csoportba tartozó tanárok részére FFP 3 maszk biztosítása és egyelőre
önkéntes használata, melyet az intézmény saját hatáskörben kötelezővé tehet a
járványügyi helyzet változásával
2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS
- gyermek-dolgozó is, ha teheti ne tömegközlekedési eszközzel jöjjön
- csoportosulás megelőzése: szervezetten három bejáraton bejövetel és távozás (alsósfelsős külön)
- minden bejáratnál egy személy felügyeli a távolságtartást, kézfertőtlenítést,
(hőmérőzés szúrópróbaszerűen)
- folyosói felelős felügyeli, hogy a gyermek rögtön az osztályába megy, nem
keverednek a más-más osztályba járók
3./ SIMA TANÓRA
- a tanulók saját osztálytermükben tartózkodnak a tanítási nap folyamán (kivétel az
informatika,
technika, idegen nyelv, etika/hit- és erkölcstan tanórákon, ahol
csoportbontásban folyik az oktatás)
- a tanteremben folyamatos szellőztetés történik
- a tanteremben szellősen ülnek a tanulók, tömörüléses feladatokat nem végeztetünk
- tanóra elején és végén kézmosás/fertőtlenítés
- nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, faragó, játékok,
otthonról nasi, táblafilc
- amennyiben egy osztálytermet egy óra után más osztály használ, az óra végén asztal,
pad, szék, kilincs, kapcsoló, egyéb gyakran érintett felületek fertőtlenítése történik
takarító által
4./ SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a sima tanórán túli előírások)
- az egyik osztály, ha kiment és a szellőztetés megtörtént akkor jöhet be a másik (és kibemenetelnél sem érintkeznek az osztályok)

-

az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata
után kézfertőtlenítést kell végezni
a nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni
(bemutatás)

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, TANULÓSZOBA, ÖSSZEVONT
FOGLALKOZÁS (több osztályból érkező gyermekek együtt)
- a teremben az ugyanazon osztályból érkező gyermekek ülnek egy csoportban
elkülönülten, megfelelő távolságot tartva a más osztályból érkezőktől és köztük az
érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak átadása)
- maszk viselése ajánlott
6./ TORNAÓRA
- az egyik osztály ha kiment az öltözőből és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet a
másik (és ki-bemenetelnél sem érintkezhetnek az osztályok)
- öltözőbe bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás/kézfertőtlenítés
- ameddig lehet szabadtéren valósul meg
- mellőzendők a szoros testi kontaktust igénylő feladatok, ha mégis szükséges: állandó
párok-állandó kiscsoportok alkalmazásával
- az osztályok között felületfertőtlenítés végzendő (pl. tornaszerek, használt öltözői és
öltöző-mosdói felületek)
- ne történjen öltözői-mosdói tömörülés
7./ SZÜNETEK
- jó időjárás esetén ki kell menni, az egyes osztályok az udvar kijelölt részein
tartózkodnak, így az osztályok keveredése elkerülhető
- rossz időben a gyermekek a saját teremben maradnak a szünetben, az aulát, a folyosót
távolságtartással, szájmaszk használatával és az osztályok keveredésének
elkerülésével használják
- a folyosók-aula, folyamatos átszellőztetése
- folyosói ügyeletesek ellenőrzik a fentiek megvalósulását
8./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT
- szájmaszk használata kötelező
- a felületek (különösen: WC ülőke-lehúzó, kilincs-zár) használatok közötti
fertőtlenítése
- WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező
- a mosdóhasználati rend kiegyensúlyozottsága érdekében: mivel kevés van, ezért a
használatuk a tanóra alatt is megoldható
- elkerülendő a WC-mosdó helyiségekben is az osztályok keveredése
- takarítók bevonása a fentiek megvalósításához
9./ ÉTKEZÉS
- az ebéd elfogyasztása az ebédlőben történik
- az ebédlőben, egy légtérben egy csoport tartózkodik, vagy az ugyanazon osztályból
érkező gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten

-

távolságtartással ülnek a gyermekek-tanárok az asztalnál, sorban álláskor szájmaszk
használata kötelező
folyamatos szellőztetés megvalósítása
ki-bemenetelkor kézmosás+kézfertőtlenítés elengedhetetlen
önkiszolgálás esetén egyéni csomagolással kell biztosítani az ételeket, eszközöket, így
az összetapogatás kiküszöbölhető
mellőzendő a közös sószóró, kancsó használata
az étkező osztályok között a használt felületek (pl. asztalok) fertőtlenítését el kell
végezni
az étkeztető és konyhai személyzet higiénéje: csak frissen tisztított-fertőtlenített kézzel
nyúljon a felületekhez, étkezési eszközökhöz, ételekhez
az ételkészítés szabályai: biztonságos hőkezelés; alapos folyóvizes lemosás; a nyers,
kellően nem tisztítható alapanyagok kerülendők
a konyhai edények, evőeszközök, poharak, tálcák stb. megfelelő hatásfokú fertőtlenítő
mosogatása szükséges, a tiszta eszközök cseppfertőzéstől védett tárolása
a konyhai textíliák (kötény, konyharuha stb.) használata minimalizálandó; gépi úton
történő fertőtlenítő mosásuk szükséges
a reggeli, uzsonna elfogyasztása a saját teremben, egyéni csomagolással, az étkezésre
vonatkozó higiénés szabályok betartásával valósul meg

10./ ÜGYELETI IDŐK
- a naponta az oktatás előtti-utáni ügyeleti időben történő osztály-keveredés a maszktávolságtartás-szellőztetés-kontaktusmentesség, illetve a bontott csoportos oktatás
szabályaival valósítjuk meg
- a teljes napi ügyeleteknél a különböző osztályokból érkező gyermekek külön
csoportban vannak
NAPI FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁS
- naponta többször 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, iskolában használt játékok,
sporteszközök, játszótéri eszközök használathoz igazodó fertőtlenítése
- napi egyszeri átfogó fertőtlenítő takarítás elvégzése
- megfelelő takarító-, fertőtlenítő szerek alkalmazása és biztonságos tárolása
IV.

AZ EMMI INTÉZKEDÉSI TERVBEN SZEREPLŐ TOVÁBBI NÉHÁNY
TERÜLET

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
- a szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóórák a szokott
módon történnek a higiénés és szervezési szabályok betartásával

BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN
- 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. Az iskolai dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak.
A továbbiakban a háziorvos/házi gyermekorvos adja az utasításokat.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és FFP2,3 maszk
használata kötelező, a gyermekre sebészi maszk adandó.
- A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
- A népegészségügyi hatóság az elvégzett járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás
eredménye alapján 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.

ÁTTÉRÉS DIGITÁLIS MUNKARENDRE
- A bejelentett 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
intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást
kap a döntésről. 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.
- Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem
szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA
- A nem egészségügyi okból történő hiányzások igazolása a járványügyi készenléti
időszakban változatlan, ennek igazolása történhet a szülő által.
- A COVID-eljárásrendek többszörösen bebiztosítják azt, hogy egy COVID-gyanús
gyermek (pl. lázas-köhögős) orvosi vizsgálatára és bejelentésére sor kerül, ezért itt a
szülői visszaélés veszélye minimális.
- A korábbiakban is az egészségügyi okból történő hiányzás orvosi igazoláshoz volt
kötött, ez tartalmazta azt, hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet - ez most sem
változott; az igazolás beszerzéséhez nem szükséges az orvossal történő személyes

-

-

találkozás, távkonzultáció útján is történhet (amennyiben a betegség jellege ezt
megengedi).
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) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló
határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is).
A járványügyi készenléti időszakban kiemelten fontos a hiányzások szigorú követése.
Az egyszerre történő nagyszámú hiányzást (20%-30 fölötti), bármi oka is van, az
iskola-egészségügyi szolgálatnak jelenteni kell a további tennivalók mérlegelése
céljából.

