COVID-19 helyi intézkedési terv
A Kormány által kiadott VIII./5305-1/2020/KOHAT iktatószámon érkezett Intézkedési terv a
2020/2021. tanévre a köznevelési intézmények részére alapján az Aba Sámuel Általános
Iskolában meghozott intézkedések


Felkészülés a nevelési évre
 Az intézményt fertőtlenítő nagytakarítás: 2020.03.16-tól folyamatosan zajlik.
 A takarítás a Nemzeti Népegészségügyi központ ajánlásának figyelembe vételével
folyik.
 A fertőtlenítő szerek korábban beszerzésre kerültek. A továbbiak beszerzésére
folyamatosan figyelmet fordítunk.
 Az Oktatási Hivatal honlapján létrehozott és folyamatosan megjelenő információkat
figyelemmel kísérjük.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_t
erv_koznev_int)
 Az iskola rendezvényeket az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát
szigorú betartásával terveztük meg.
 A tanévkezdéshez szükséges információkat nyomon követjük.



Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
 A intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülők figyelmét az
osztályfőnökök útján fel kell hívni arra, hogy 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. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt
otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel
mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által
kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 A diákok figyelmét felhívjuk a tanítás előtti és utáni iskolán kívüli csoportosulás,
ölelkezve üdvözlés veszélyeire.
 Az iskolában a tanítási órákon nem, a tanórák között a szünetekben a folyosókon
viszont minden tanulótól kérjük a maszk viselését. Kérjük a szülőket, hogy
biztosítsanak gyermekeik számára védőfelszerelést!
 Az iskolai csengetési rend változtatását nem látjuk szükségesnek.
 A tanórák között az osztálytermek fertőtlenítésére korlátozottan van lehetőségünk.
 A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, az órák során mellőzni kell
a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el,
akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. Erre
tanáraink figyelmét felhívtuk.
 A testnevelő tanárokat kérjük, hogy a diákokat egyenletesen osszák el az öltözőkben
(a nemek arányát figyelembe véve).
 A gyakorlati testnevelés órák között a testnevelő tanárok töröljék át a használt
eszközöket.
 Az iskolai rendezvények megtartásánál az alábbi rendet alakítjuk ki:
 A tanulmányi kirándulások elmaradnak. Helyette egynapos túrát javaslunk a
környéken, lehetőleg szabadban, osztályonként.
 Ünnepélyeinket előre felvett műsorok megtekintésével osztálykeretek között
tartjuk.

Nagyobb rendezvényeinket elhalasztjuk, vagy az érvényben lévő szabályok
szigorú betartása mellett (létszámkorlát, távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés) tartjuk meg.
Kirándulásainkat egynapos, lehetőleg szabadtéri formában szervezzük.
Szülői értekezleteket, az elsőt kivéve, online tartjuk meg, a fogadóórákat az érvényben
lévő védekezési intézkedéseknek megfelelően szervezzük. A maszk viselése kötelező.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak kifejezetten szülők részére szervezett
programon való részvétel céljából.
Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra
ütemezzük át.
A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket átmenetileg
felfüggesztjük.










Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
 Az intézmény bejáratainál lázat mérünk és vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk
ki, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések
előtt és után mindenki mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
 A folyosóra fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörölközőt helyezünk ki.
 Folyamatosan felhívjuk a diákok figyelmét az alapvető higiénés szabályok
betartására és a kihelyezett fertőtlenítő szerek használatára és az alapos kézmosás
fontosságára.
 A közösségi tereket naponta többször fertőtlenítik a takarítók. Kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsék.
 A takarításhoz a megfelelő védőfelszerelést biztosítjuk a takarítóknak. (gumikesztyű,
maszk)
 A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a szellőztetést kiemelten
fontosnak tarjuk, ezért azt naponta intenzíven többször végezzük.
 A sporteszközök és játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük.



Étkeztetésre vonatkozó szabályok
 Az étkező fertőtlenítése az üzemeltető feladata.
 Felhívjuk a gyerekek figyelmét az étkezés előtti és utáni alapos kézmosásra.
 Az osztályok ebédelésénél figyelünk arra, hogy lehetőleg egy csoport tartózkodjon az
ebédlőben és a sorban állásnál tartsák az 1,5 m távolságot.



Iskola egészségügyi ellátás szabályai
 Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásában az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet
szerint tartjuk a kapcsolatot és végezzük az együttműködést.
 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok– a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések
(személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése,
maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti
találkozások számát csökkenteni kell.
 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetők, a megfelelő intézkedések mellett gondoskodunk a vizsgálatok
felfüggesztéséről, a helyiség és az eszközök fertőtlenítéséről, és alapos
szellőztetésről.



Tanulói hiányzások kezelése
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége van, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak 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 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.



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. 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. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak
el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által
kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.



Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
 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. munkarend alatt az iskola által kidolgozott
és a szülők által ismertetett szabályzat is érvénybe lép.
 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelik a tantermen kívüli, digitális
munkarendet, a szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet szükség esetén
meg szervezzük.
 Amennyiben a szülő igényli, az étkeztetést is megszervezzük.

Kazár, 2020.09.08.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet szerint:
2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések
4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési
intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző
intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)
a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak
abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos
által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete
eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez
megengedett testhőmérséklet mértékét.
(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése
szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos
Értesítőben is közzé kell tenni.
(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás
végrehajtásáról.
(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet
ellenőrzésnek alávetni.
5. § (1) Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.
(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő
nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az
intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
10. § (4) A 4. § és az 5. § 2020. október 1-jén lép hatályba.

Kazár, 2020.09.30.

