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Járványügyi intézkedési terv
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az iskolák számára 2020. augusztus 17-én
egészségügy protokollt adott ki. Ez alapján az iskolánk kidolgozta a járványügyi
helyzet megelőzésre és kezelésére vokatkozó intézkedési tervét. Az intézkedési
terv betartása minden diák, minden dolgozó, és a minden az iskolába belépő
személy részére kötelező.
Felkészülés higiéniai rendelkezések
1. Az iskola fertőtlenítése a nyáron az őszi, valamint a téli szünetben
megtörtént
2. Idegenek (szülők is) az iskolába csak a vezetőség engedélyével,
kézfertőtlenítés és a szűrő kérdőív kitöltése után, csak maszkban, kizárólag
az ügyintézés idejére léphetnek be.
3. A termek délutáni takarítása COVID ellenes hatóanyagot tartalmazó
fertőtlenítő szerrel történik.
4. A mellékhelyiségek takarítása, a kilincsek, korlátok, padok fertőtlenítését
az iskola takarító személyzete végzi a tanórák alatt óránként. A takarítás
tényét naplózás igazolja.
5. A csoportbontások miatt nehezen oldható meg, hogy egy osztály egy
teremben maradjon, ezért minden terembe kéz-, felületfertőtlenítő és
papírtörölköző került kihelyezésre. Amennyiben a tanuló osztályt vált, úgy
saját maga előtt a padot fertőtlenítenie kell.
6. A számítógép teremben minden tanóra elején a billentyűzetet a kihelyezett
fertőtlenítő eszközzel a tanuló köteles fertőtleníteni.
7. Az iskola felkészült, hogy a digitális tanrend bevezetése esetén azonnal
áttérhessen a Google Classroom alkalmazására. A tanuló köteles az első
tanórát követően a kapott jelszóval minden hozzá tartozó digitális
tanterembe belépni.

Egészségügyi protokoll
1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
2. Az a tanuló, vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon
marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi
zárójelentéssel léphet be újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén
az iskolába belépéshez a járványügyi hatóság által kiadott járványügyi
megfigyelést feloldó határozat szükséges. Az igazolást, a zárójelentést, vagy
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a feloldó határozatot az iskolába jövetel napján be kell mutatni az
osztályfőnöknek, illetve dolgozó esetén a munkáltatónak.
3. Az előre nem látott, új hiányzás tényét a hiányzás reggelén a szülő köteles
bejelenteni az osztályfőnöknek.
Ha a hiányzás azért következik be, mert
a. Covid-os tünetek mutatkoznak a tanulónál,
b. Covid-gyanú merült fel nála,
c. Covid-os tünetek mutatkoznak egy családtagnál,
d. Covid-gyanú merült fel egy családtagnál,
e. Covid-os fertőzöttel érintkezett a tanuló,
a tényt az osztályfőnök (vagy az erről tudomást szerzett szaktanár) köteles
azonnal jelenteni az iskolavezetésnek, függetlenül attól, hogy tesztelték-e
a tanulót/családtagját vagy a teszt eredményére várnak.
Ha valamely tanulónál a Covid fertőzés beigazolódott, a tényt azonnal
jelenteni kell az iskolavezetésnek.
Ezekről az eseményekről az iskolavezetés köteles minden nap jelentést
küldeni a Pécsi Tankerületi Központnak.
4. Az iskolába érkezők belépéskor kötelesek hőmérsékletmérésnek alávetni
magukat, kötelesek maszkot felvenni, és kötelesek használni a bejáratnál
elhelyezett kézfertőtlenítőt.
5. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
6. Tanítási órán és tanítási órán kívül a közösségi terekben a maszk viselése
mindenki számára kötelező. A diákok a szünetekben legfeljebb az étkezés
idejére vehetik le a maszkot.
7. Az udvaron a két épületrészt összekötő sávban történő közlekedéskor a
maszk használata kötelező, az udvar egyéb részein csak ajánlott.
8. Az irodákban, a kiszolgáló helyiségekben, a szertárakban, műhelyekben, a
dolgozói öltözőkben, stb. a maszk használata ajánlott, de ha nem ott
tevékenységet folytató személy(ek) lép(nek) be oda, akkor a maszk
használata mindenki számára kötelező.
9. Amennyiben a pedagógus kéri, a kontaktórán a tanuló köteles kamerán
keresztül láthatóvá tenni magát.
10. A tanulók a folyosók szűkössége miatt tartózkodjanak az osztálytermekben.
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11. A büfé előtt kötelező maszkban sorba állni, a megvásárolt élelmiszert az
osztályteremben kell elfogyasztani.
12. Lehetőség szerint tartsunk védőtávolságot.
13. Zárt térben figyelmet kell fordítani a rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre.
14. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
15. Az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, az
iskolai szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.
16. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük, aki
a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége folytán és az orvosi igazolását bemutatja.
17. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
18. Amennyiben az iskolában egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal tájékoztatjuk az iskolaegészségügyi
orvost. A fertőzésgyanú esetén a gondviselőt is értesítjük, felhívjuk
figyelmét arra, hogy feltétlenül értesítsék telefonon a gyermek háziorvosát.
Az elkülönítés alatt álló tanulóra felügyelő személy köteles maszkot és
gumikesztyűt viselni.
19. Az osztálykirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de
megfontolandó.
20. Az egyéni külföldi utazásra vonatkozó - igazgató felé benyújtott – szülői
kérvényben a célországot kötelező megnevezni.

A Járványügyi intézkedési terv a vírushelyzet alakulásával további pontokkal
egészülhet ki, visszavonásig érvényes.

Pécs, 2021. február 05.
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