ELJÁRÁSI REND A 2021/2022. TANÉVBEN A
MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
Az eljárásrend 2021. szeptember 1-től érvényes visszavonásig.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, 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 ismerteti az iskola 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.
kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség:
fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy
hasmenés
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.
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) fertőtleníthetik a kezüket.
A külön ételt hozó szülő/gyermek a portánál az ügyeletes tanárnak adja oda az ételt, aki
eljuttatja a hűtőszekrénybe.
Reggel a szülők az iskola bejárati ajtajáig kísérhetik a gyermeküket a portai torlódás elkerülése
végett, míg délután az iskola Házirendjében foglaltak szerint jöhetnek be az iskolába, illetve
vihetik el a gyermeküket.
Ügyéntézés céljából a szülők 8 óra után természetesen az iskolába bejöhetnek.

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.
Tantermek:
A tanterem szellőztetését óra alatt és szünetben is biztosítani kell.
A tantermekben a kézmosás lehetőségét biztosítani kell (folyékony szappan, papírkéztörlő,
kézfertőtlenítő)
A tanteremben maszk használata nem kötelező, de engedélyezett.

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Tízórai
Az első szünetben 3 alsós osztály a tantermében, 5 alsós osztály az ebédlőben reggelizik.
A felső tagozat a második szünetben két turnusban étkezik az órarend alapján elkészített
beosztás szerint.
Ebédeltetés
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 a következő osztály bevonulása előtt.
Az ebédlő beosztása
A részletes beosztás elkészítése az órarend alapján történik, ami kifüggesztésre kerül az
osztályokban és az ebédlőben.
Mindenki kizárólag a beosztás szerinti időben étkezhet.

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.

A járványhelyzetre tekintettel az iskolaigazgató alapos indok esetén engedélyezheti a tanuló
távolmaradását a jelenléti oktatásból meghatározott időtartamra.
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.
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.

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.

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 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!

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 tárolás. 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.

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.
- dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos a
kormányhivatalnál kezdeményezi.

