JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL
A 2020/2021. TANÉVBEN A CSORVÁSI GULYÁS

MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

2020

A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola intézményeinek tantermeiben, nappali munkarend
szerinti oktatás folyik heti öt munkanap 7.15 óra és 17.00 óra közötti időintervallumban.
Intézményünkben tanáraink és diákjaink betartják a járvány megelőzés érdekében hozott
egészségügyi protokollt.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, 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. (E-mail címünk: iskola@csgmiskola.hu;
telefonszám: 06/66/778-265)
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.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodjon, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A közösségi tereken a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a
tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során
mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el,
akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért
a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel vagyunk arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
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A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítunk. A gyakorlati
képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel
tisztítjuk a csoportok váltása között.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel
vagyunk az alábbiakra:
o

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

o

az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

o

zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

o

a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

Tanulmányi kirándulást csak belföldre szervezünk.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a KRÉTA-n keresztül
illetve az osztályokban kialakult rend szerint juttatjuk el a szülőkhöz.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
A délutáni (nem tanórai) iskolai sportkört tanulóink részére biztosítjuk a higiénés szabályok
betartásával.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő
alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt
a szappanos kézmosás).
A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre
papírtörlőket biztosítunk. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása.

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
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A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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.
A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszközt biztosítjuk és azok viselése szükséges.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk
a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen.

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokon való részvételt biztosítjuk.
Az iskola-egészségügyi ellátás a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.

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
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rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt
hiányzásnak tekintjük 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 vesz az oktatásban. (Lásd Pedagógiai
Program Digitális tanrend.)

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük (a Petőfi utcai épületben – logopédiai terem; az István
király utcai épületben – az igazgatás belső irodája).
Értesítjük iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről.
Értesítjük a Békéscsabai Tankerületi Központot.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk
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.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

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.
Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük.
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Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet,
arról a tankerületi központ gondoskodik.

KOMMUNIKÁCIÓ
Nyomatékosan kérünk minden érintettet, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
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