ELJÁRÁSI REND A 2020/2021. TANÉVBEN A
MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
Az eljárásrend 2020. szeptember 14-től érvényes visszavonásig.

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik, amit a takarításért
felelős cég végez. A takarítások végrehajtásának ellenőrzését az intézmény vezetője által
megbízott személyek ellenőrzik.
Az 1. melléklet alapján a takarítócéggel egyeztetés történik.
Az első tanítási napon az osztályfőnök ismertesse az iskolai járványügyi eljárásrendjét.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
KIRÁNDULÁSOK
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek maradjanak otthon, ill. haza fogjuk küldeni, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- köhögés (száraz, ingerlő jellegű)
- láz
- nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara.
Ilyen esetekben a gyermek csak háziorvosa vagy házi gyermekorvosa igazolásával jöhet
közösségbe.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülők, 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.
Szülői igazolást a betegség után nem fogadhat el az iskola!
Külföldi tartózkodás után a jogszabályok és a hatóságok által előírt szabályokat kell betartani.
A gyermekek be- és kiléptetése, illetve a szülők és más, az iskolával jogviszonyban nem
lévő más személyek iskolában való tartózkodása
Az iskola épületébe való belépésnél gyermekek a porta előtti térben elhelyezett kézfertőtlenítő
automatánál (2 db) fertőtlenítik a kezüket, majd az 5-8. évfolyamosok kötelezően, az 1-4.
évfolyamosok ajánlottan felveszik a maszkjukat. A maszkot az osztályterembe való érkezésig
hordani kell. A belépésnél a tanulók testhőmérsékletét a lehetőségek függvényében mérjük.
A speciális ételt hozó szülő/gyermek a portánál az ügyeletes tanárnak adja oda az ételt, aki
eljuttatja a hűtőszekrénybe. Mivel a tárolók fertőtlenítése 100%-ban nem biztosítható, így
mindenki saját felelősségére hozhat csak be élelmiszert.
A gyermek iskolából távozásának időpontját a szülő előre, írásban jelezze (elég a dátum és az
időpont, vagy állandó időpont megadása az üzenő füzetben vagy más, pedagógusokkal
egyeztetett módon). Amennyiben egyedül hazamehet, akkor a jelzett időpontban kiengedjük az
intézményből. Ha a gyermek nem mehet haza egyedül, a járványhelyzetre való tekintettel a
távozás időpontja délután a következő lehet,: a tanórák után, 14 órakor, 15 órakor és 16 órakor,
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vagy a napközi végén. A tanuló a portán 10 percet várhat a szülőre pedagógus felügyelettel, ha
nem jöttek érte, visszamegy a tanuló a csoportjába. Legközelebb a következő turnussal mehet
ki a portához.
A szülők vagy más, az iskolával jogviszonyban nem lévő személyek kizárólag igazgatói
engedély birtokában léphetnek be az iskola épületébe. Ezen személyeknek minden nyilvános
térben kötelező maszkot hordaniuk, dolguk végeztével pedig a lehető leghamarabb és
legrövidebb úton el kell hagyniuk az iskola épületét.
A fenti szabályok nem vonatkoznak az iskolával szerződéses jogviszonyban levő szervezetek
munkatársaira, a fenntartó szervezeteinek munkatársaira.
A bérlő vagy az engedéllyel az intézményben levő külsős oktató köteles betartani, és az általa
tartott foglalkozáson résztvevőkkel az iskola tanulóira és dolgozóira ezen szabályzatban
lefektetett kötelmeket betartatni.
Az első tanítási héten, az elsőosztályos gyerekeket szüleik a hátsó (tanári parkoló felől
megközelíthető) bejáraton át az osztályteremig kísérhetik, majd az épületet ebben az irányban
hagyják el.
Az iskola folyosóin való közlekedés és tartózkodás szabályai
A csengetési rend a következő szerint módosul:
1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra 10.05 – 10.50
4. óra: 11.05 – 11.50
5. óra: 12.00 – 12.45
6. óra: 13.10 – 13.55
7. óra: 14.05 – 14.50
8. óra: 15.00 – 15.45
Folyamatos szellőztetést kell biztosítani a folyosón.
A folyosón az osztályok vonulásánál (pl. ebédlő, tornaterem) az osztályok között 2 méteres
távolságtartást kell tartani.
A védőtávolság nem tartható be a folyosón a gyerekek között, ezért a felsős diákoknak szájat
és orrot eltakaró maszk használata kötelező, az alsósoknak erősen javasolt.
Diáknak másik osztályterembe tanári hívás, engedély nélkül bemenni tilos.
Az udvaron tartózkodás szabályai
1. szünet:
6. és 8. osztályosok a pályán és környékén – 2+1 tanár felügyel
2. szünet:
1. és 2. osztályosok kimennek az iskola előtti játszótérre és mászókához – 1 tanító felügyel
3. és 4. osztályosok kimennek a Gesztenyés udvarra – 1 tanító felügyel
3. szünet:
1. osztályosok a csúszdás udvaron lesznek – 1 tanító felügyel
2. osztályosok a mászókás udvaron lesznek – 1 tanító felügyel
3. és 4. osztályosok a Gesztenyés udvaron – 1 tanító felügyel
5. és 7. osztályosok a pályán és környékén – 2+1 tanár felügyel
4. szünet:
minden osztály a teremben marad, szellőztetnek, indokolt esetben elhagyható (pl. mosdó)
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Az alsóban az osztályokra a tanítójuk ill. a szünetet megelőző órát tartó tanár felügyel.
5. szünet.
felső tagozat ebédel, illetve az osztályok a termekben maradnak
6. szünet.
az osztályok a termekben maradnak
Tantermek:
A tanterem szellőztetését óra alatt és szünetben is biztosítani kell.
A tantermekben a kézmosás lehetőségét biztosítani kell (folyékony szappan, papírkéztörlő)
A fogmosást az iskolában a járvány veszély idején ideiglenesen mellőzni kell.
Testnevelés órákon és az öltözőkben tartózkodás szabályai
A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren kell tartani.
Rossz időjárás esetén a tornatermi és aulai órákon a megfelelő védőtávolság betartása kötelező.
Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez
mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell
végezni.
A tanulók ne cserélgessék egymásközt a sporteszközöket, használat után fertőtlenítve tegyék a
helyére.
A tornatermekben naponta fertőtlenítő takarítást kell végezni.
Az öltözőhelyiségben egyidőben csak egy osztály tartózkodhat, ezért a testnevelésórák előtti és
utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő
csoportosulás. Úgy kell megszervezni a testnevelés órákat, hogy az öltözőt az osztályoknak
csengetés után 5 perccel el kell hagyni, s a következő osztály jelzőcsengő után léphet be az
öltözőbe.
Az öltözők padjait minden osztály távozása után fertőtleníteni kell, a fertőtlenítés ideje alatt a
következő osztály nem léphet az öltözőbe.
Az öltözőkben kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása,
biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget.
A mosdó használat szabályai
A mosdókban egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat a megfelelő védőtávolság betartásával. A
felső tagozatos tanulóknak kötelező, az alsósoknak erősen ajánlott a maszk használata.
A részletes szabályokat rajzos ábrán függesztjük ki az ajtóra.
Csoportosan ne menjenek a mosdóba! Ha 5-nél többen vannak bent, kint kell várakozni.
A WC-ben nem lehet várakozni! Mosdóhasználat előtt és után mossanak szappannal kezet!
Vírusvédelem az informatika, technika teremben
Belépés előtt kötelező a kézmosás vagy kézfertőtlenítés.
Óra végén alkoholos, fertőtlenítős kendővel a munkakörnyezetet fertőtleníteni kell.
Könyvtárban tartózkodás szabályai
Belépéskor kötelező kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata.
Egyszerre 10 fő tartózkodhat a könyvtárban, s nem lehet csoportosulni.
A nap folyamán többször kell szellőztetni, az asztalokat fertőtleníteni.
Könyvek visszavétele: az ajtónál lévő gyűjtődobozban kell elhelyezni a diáknak, s a könyvtáros
2 nap múlva teszi a helyére. Ez alatt az idő alatt a könyvekhez hozzányúlni nem lehet.
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3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Tízórai
Saját teremben
8.15
8.45
9.45 – 9.55
9.55 – 10.05

Ebédlőben
1.a és 1.b
4 alsós osztály
-

2 alsós osztály
-

Ebédlőben
6. és 8. évfolyam
5. és 7. évfolyam

Ebédeltetés
1. Levonulás:
az alsósok ebéd előtt a teremben kezet mosnak, papírtörlővel kezet törölnek. Tanítójukkal
levonulnak az ebédlőhöz.
a felsősöknek az 5. óra végén kézmosás a tanteremben, majd együttes levonulás (ezt az 5. órát
tartott kolléga koordinálja, de lekísérni a gyerekeket nem kell)
2. Bevonulás:
az ebédlő bejárata előtti térben várakoznak az osztályok, egy tömbben, az e célból a padlóra
ragasztott csíkhoz igazodva
a befizetettséget igazoló kártyát a bejárati ajtó előtti falszakaszra szerelt terminálon tudják a
gyerekek beolvastatni
az ötödik órában testnevelés órán részt vevő gyerekek először felviszik a tornazsákjukat a
termükbe, majd kézmosás után, együtt vonulnak le az ebédlőbe.
3. Ebédlői rend
az ebédlőbe belépve először mindenki az osztálya számára kijelölt asztalhoz megy, a leves
elfogyasztása után leadja a használt tányért a mosogatópultnál, majd tovább haladva a
tálalópultnál átveszi a második fogást és visszamegy az asztalához
ha végzett a második fogással, két fő letörli az asztalt, majd az osztály együtt távozik, és egy
konyhai dolgozó/ped. asszisztens pedig fertőtlenítővel áttörli az asztalt a következő osztály
bevonulása előtt
4. Az ebédlő beosztása
egyidejűleg maximum 4 osztály tartózkodhat az ebédlőben
az osztályok egymástól másfél méterre való tartózkodását szolgáló négy blokkot a középütt
található asztalokhoz tartozó székek eltávolításával próbáljuk biztosítani, mivel ily módon
nem tudnak ott helyet foglalni
fontos megértetni és rutinná tenni a benti közlekedési útvonalak irányát (padlóra ragasztott
nyilak), mert így talán csökkenthető az ütközések során fellépő fizikai kontaktusok száma
A részletes beosztás elkészítése az órarend alapján történik, ami kifüggesztésre kerül az
osztályokban és az ebédlőben.
Mindenki kizárólag a beosztás szerinti időben étkezhet.
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4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
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 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 gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

5. 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, illetve tanuló esetén
azonnal tájékoztatni kell a szülőt.
Teendő beteg tanuló esetén
Erre a célra kialakított helyiségben haladéktalanul el kell különíteni a tanulót. (kijelölt terem)
A teremből nem mehet ki másik terembe és az udvarra sem. Itt biztosítani kell a szükséges
eszközöket.
Amennyiben a gyermeket kiemeltük a tanulói közösségből, a tanuló felszerelését egy felnőtt
munkatárs összepakolja és az elkülönítőbe viszi. Ezzel egy időben a termet ki kell alaposan
szellőztetni, fertőtleníteni, különösen odafigyelve a tanuló asztalára, székére.
A felügyelő munkatárs a gyanús tünettel rendelkező gyermeket csak maszkban, kesztyűben
láthatja el, felügyelheti.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Teendő beteg munkatárs esetén
Ha munkatárs észleli magán a korona vírus betegség tüneteit, haladéktalanul forduljon
háziorvosához. Ne jöjjön be dolgozni!
Ha az iskolában észleli a tüneteket, elő kell segíteni mielőbbi távozását az intézményből és
ezután értesítse házi orvosát. A szükséges fertőtlenítéseket meg kell tenni. (tanári, terem, …)
A munkatárs is csak orvosi igazolással térhet vissza dolgozni.
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1. számú melléklet
A tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása
azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
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2. számú melléklet
A tanév alatt a takarítással kapcsolatos feladatok
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 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 (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
Kéztörlésre a papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten
kerülendő.
Becsöngetés után szükséges a takarítás a mosdókban, a kilincsek, a csapok fertőtlenítése, papír
kéztörlők pótlása!
Az öltözőben a szünetekben szükséges az osztályok között a fertőtlenítés.
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3. számú melléklet
Konyha, ebédlő működése
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények
biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő
számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök,
tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták
egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje
minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.
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4. számú melléklet
Az iskolaegészségügyi ellátásról
Az iskola-egészségügyi ellátás rendje:
- Az iskola-egészségügy a tevékenységét (szűrővizsgálatok és védőoltások) az
iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv szerint végzi keddi és csütörtöki napokon.
- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.
- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint
térben és időben elkülönítjük.
- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk.
- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között a
tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny
használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.
- dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos a
kormányhivatalnál kezdeményezi.
- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény eljárási rendének kialakításában és
aktualizálásában.
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