A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a 2020. szeptember 1-jén életbe léptetett
és több alkalommal módosított járványügyi intézkedési tervet az alábbiak szerint módosítom. A
módosítások 2020. október 1-jén lépnek életbe, és újabb módosításig vagy visszavonásig maradnak
érvényben. A módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok
figyelembevételével kerül sor.
Tanulók részvétele az oktatásban:
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és az intézményt azonnal értesítsék.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a
kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.
Védőtávolság:
Az intézményben mindenki köteles a lehetőségek figyelembe vételével a védőtávolságot betartani,
a csoportosulást elkerülni. A közösségi terekben nem megoldható a védőtávolság tartása, ott
maszk viselése kötelező. Amennyiben a tantermekben nem tartható be a védőtávolság, maszk
használata fokozottan javasolt!
A szünetekben, és a délutáni foglalkozások alkalmával az évfolyamok keveredésének elkerülése
érdekében az osztályok a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak.
Belépés az intézménybe:
Az intézménybe belépni csak hőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet, ügyelve a
megfelelő távolságtartásra. Csak az mehet be az intézménybe, akinek az érkezéskor mért
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8
°C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete eléri ezt a mértéket, a többi
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt
haladéktalanul tájékoztatni kell. A közösségi terekben a maszk viselése kötelező.
Az intézménybe szülők és idegenek csak különösen indokolt esetben, előzetesen telefonon vagy
emailben (szihalmisuli@gmail.com, 06-30-369-2978) egyeztetett időpontban léphetnek be.
Maszk használata
Azokban a tanteremben, ahol nem tartható be a védőtávolság, maszk használata fokozottan
javasolt!
Az óraközi szünetekben a tantermeken kívül, az épületben a tanulók, a pedagógusok, és technikai
dolgozók részére az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

Testnevelés órák megtartása (öltözők használata):
A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren kell megtartani.
Az öltözőkben egy időben egyszerre csak egy osztály tartózkodhat.
Sportrendezvényekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
Kötelező tanulmányi időben nem adható engedély a tanuló számára iskolán kívüli
sportrendezvényre. A kötelező tanulmányi időn túli sportrendezvényen való részvétel a szülő
felelőssége.
Mosdók használata:
Mosdókban csak az illemhelyek számának megfelelő tanuló tartózkodhat.
A mosdókban, öltözőkben, tantermekben csak papír kéztörlő használható.
A mosdókat a tanítási órák alatt fertőtleníteni kell.
Takarítás, fertőtlenítés:
A járvány ideje alatt az intézmény épületeiben naponta folyamatos felületfertőtlenítő takarítást
(padok, székek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek, informatikai eszközök stb.) és felmosást kell
végezni, melyet az intézmény vezetésének folyamatos ellenőrizni kell.
Szellőztetés:
A tantermek szellőztetését, friss levegőellátását folyamatosan biztosítani kell.
Időjárástól függően a tantermek ablakai tanórák ideje alatt is legyenek nyitva.
Étkeztetés:
A gyermekétkeztetés önkormányzati feladat.
Az étkezőben, egyszerre csak egy osztály tartózkodhat, pedagógus felügyelete mellett. A csoportok
étkezésére beosztást kell készíteni, szükség esetén a tanóra, vagy annak egy részének terhére.
A tízórai és az uzsonna a tanteremben is elfogyasztható, a személyi higiéné szigorú betartásával.
Teendők beteg személy esetén:
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünete észlelhető
haladéktalanul el kell különíteni.
Haladéktalanul értesíteni kell a szülőt/gondviselőt.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A fertőzés tüneteit mutató személy távozása után a helyiséget azonnal fertőtleníteni kell.
A betegség miatt hazaküldött tanuló, illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent meg az
iskolában, legközelebb csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Betegség esetén szülői igazolás nem
fogadható el.

Krónikus betegséggel élő tanuló:
Arról, hogy a krónikus betegséggel (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
élő tanuló a koronavírus-járvány miatt speciális eljárást, védelmet igényel-e, a kezelőorvosnak kell
döntenie. A szülő orvosi igazolással alátámasztva kérheti, hogy gyermeke ne vegyen részt az
iskolában a személyes oktatásban. Ezen tanulók részére biztosítani kell, hogy a tananyagot
megkapják (nem online oktatásról van szó!). Amennyiben megoldható, a tanuló teljesítményét
értékelni is lehet. Hiányzásuk igazolt hiányzás, félév végén, szükség esetén osztályozó vizsgát kell
tenniük.
Hiányzások kezelése, nyilvántartása:
Az esetlegesen bekövetkező kontaktkutatás szempontjából a hiányzások naprakész nyilvántartását
biztosítani kell.
Intézkedések fertőzéssel érintettség esetén:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát (EMMI), ha bebizonyosodik, hogy az intézményünk
tanulójának vagy dolgozójának tesztje koronavírus-pozitív. Az 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 Oktatási Hivatal és az
Operatív Törzs dönt. Az intézmény 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.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és
támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen
kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a tanulói felügyeletet meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A felügyelet
során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a
gyermekétkeztetést.
Kommunikáció:
Az intézkedési tervet az intézmény honlapján (szihalmisuli.hu) tesszük nyilvánossá.
Az intézkedési tervet a KRÉTA rendszeren minden szülő/gondviselő számára megküldjük.
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