A Virányos Általános Iskola Covid-19 járvánnyal összefüggő intézkedési terve
2020/2021. tanév
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a
Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021. tanév
kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet, amelyet minden oktatási
intézménynek magára nézve ki kell dolgoznia. Ennek értelmében a Virányos Általános Iskola
következő intézkedési tervet dolgozta ki és tartja diákjaira és munkatársaira nézve kötelezőnek.
1. Az intézménybe való belépés, az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020 (IX.18.)
Korm. rendelete értelmében október 1-jétől kötelező a köznevelési intézményekben érkezéskor
a testhőmérséklet mérése.
Ennek értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben,
ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8oC). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete
eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és
erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A jogszabály
meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő egy fő
nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk
viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
A rendelet értelmében továbbra is érvényes szabályok:
2.Az intézmény látogatása, bent tartózkodás
2.1. 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 vehet részt. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnak orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú merül fel, vagy igazolt
fertőzése van!
2.2. Az intézménybe érkezéskor mindenkinek használnia kell a kézfertőtlenítőt.
2.3. Amennyiben az intézményben tartózkodó diáknál hőemelkedést, lázat, illetve egyéb
COVID-19 tüneteket tapasztalunk, azonnal értesítjük a szülőket, akik kötelesek a gyermeket
haladéktalanul elvinni az intézményből. A szülők megérkezéséig a tüneteket mutató gyermeket
egy erre kijelölt helyiségben (orvosi szoba mellett) elkülönítjük, a védőnő felügyelete mellett.
Amennyiben a védőnő nem tartózkodik az intézményben, az erre kijelölt kollega
védőfelszerelésben biztosítja a gyermek felügyeletét.
2.4. A tüneteket mutató gyermekkel kapcsolatban a szülők vegyék fel a kapcsolatot a házi
gyermekorvossal! Az intézménybe csak orvosi igazolással hozható ismét a gyermek.
2.5. A diákok a folyosón és a közösségi tereken nem csoportosulhatnak, a más tanulócsoportba
járókkal be kell tartaniuk a biztonságos egészségügyi védőtávolságot. Az intézmény közösségi
tereiben és a könyvtárban, minden tanulónak, illetve a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat
eltakaró maszkot kell viselniük. Sállal, kendővel nem helyettesíthető a maszk.
2.6.A folyosó- és udvari ügyeletet megerősítettük.
2.7.A biztonságos távolságtartás érdekében az udvarra közlekedéskor az alsós tanulók az első

lépcsőházat, a felsős tanulók a hátsó lépcsőházat használhatják.
2.8.Az udvaron a felsős tanulók a nagy pályán, az alsós tanulók az udvar lenti részén
tartózkodhatnak.
2.9. Az iskolában biztosítjuk a fertőtlenítőszereket, a szappanos kézmosás lehetőségét, a
rendszeres takarítást. Ezen felül kérjük, hogy minden tanuló táskájában legyen maszk,
kézfertőtlenítő folyadék és egy csomag fertőtlenítő kendő, amivel felszerelését szükség esetén
a nap során áttörölheti.
2.10. A tantermekben nem kötelező, de nem is tilos a maszkviselés. A maszk viselését
mindenkinek az egyéni belátására, illetve az adott osztály szülői közösségének döntésére
bízzuk.
2.11. Az iskolai büfé látogatása minden diák és felnőtt számára kizárólag maszkban
megengedett, a biztonságos védőtávolság megtartása mellett.
2.12. A testnevelési órákra való átöltözés szabályait a testnevelők kidolgozták, azt a diákokkal
megismertették, amely mindenki számára kötelezően betartandó. A testnevelési órákat
igyekeznek a pedagógusok a szabadban megtartani.
2.13. Amennyiben az intézménybe maszk nélkül érkezik egy tanuló, a portástól kap egyet, amit
másnap egy steril maszkkal pótolni köteles.
3.Az étkeztetésre vonatkozó szabályok:
3.1. Fokozottan kell ügyelni az étkeztetés helyszínének tisztaságára. Ez a konyhai dolgozók
feladata.
3.2. Az étkezés előtt és után fokozott figyelmet fordítunk a kézfertőtlenítésre (szappanos
kézmosás).
3.3. Az étkezés során a különböző tanulócsoportokat igyekezni kell minél jobban elkülöníteni
egymástól. Ennek érdekében az alsó tagozatos diákok a reggeli étkezést az osztálytermeikben,
a felsős tanulók az ebédlőben fogyasztják el.
13.4. Az ebédnél csak egy osztály tartózkodhat az étkezőben.
13.5. Az étkezőben kizárólag a hivatalosan kiszállított ételek tárolhatók és melegíthetők,
fogyaszthatók. Nincs lehetőség hozott étel tárolására a hűtőben, melegítésére a mikróban.
4.Egyéb óvintézkedések:
4.1. A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben, maszkban léphetnek be. Használniuk
kell a kézfertőtlenítőt..
4.2. Reggelente a tanulók és a munkatársak csak a Visszhang utcai bejáraton keresztül
közelíthetik meg az iskolát.
4.3. 15.50-től iskolánkat csak a Virányos úti zöld kapun keresztül lehet elhagyni és
megközelíteni. A szülők az iskola udvarán, a kijelölt területen várhatják gyermekeiket.
4.4. A gyerekek biztonsága érdekében reggel 7:00-7.45-ig mind a két emeleten van ügyeletes
tanár. Minden tanuló a saját termében kell, hogy tartózkodjon ezen idő alatt.
4.5. .A tanév során az intézményben igyekezni kell a személyes megjelenéssel járó programok
helyett online vagy más, alternatív ünnepek, értekezletek megtartására. A szülői értekezleteket
minden osztály más-más időpontban és helyszínen, illetve online formában tartja. Ezt az
intézmény vezetősége ellenőrzi. Az éves munkatervben rögzített fogadó órák online jelentkezés
alapján, online kerülnek megszervezésre.

4.6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
4.7. Beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
4.8 Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen; az ott szükséges karbantartási,
illetve javítási munkát végző személyen; a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése
céljából érkezőn; a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót egy fő, az orrot
és szájat eltakarva maszkot viselő, a lázmérési pontig kísérő nagykorú személyen kívül más
személy nem léphet be. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
4.9 A pedagógusok a Kréta felület „házi feladat” funkcióját használják arra, hogy az
otthonmaradó diákok a tananyagból ne maradjanak le, haladni tudjanak. A feladatok naponta
felkerülnek az említett helyre, a szülők kísérjék figyelemmel a Kréta felületét!
5. Hiányzások kezelése
5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége vagy például immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül.
Ezen esetekben a hiányzás tehát igazoltnak tekintendő, de az órák a Kréta naplóba bejegyzésre
kerülnek. A törvényi szabályozásnak megfelelően az estlegesen összegyűlt 250 óra után a
tanuló osztályozó vizsgára kötelezhető.
5.2. A gyermek távolléte esetén, a szülő csak akkor élhet a 3 napos igazolással, ha előre elkérte
a gyermeket, ha nem, akkor a gyermek csak orvosi igazolással jöhet vissza.
5.3. Ha valaki önkéntes karanténba vonul, a tanulást és a munkát csak orvosi igazolással
folytathatja, ennek hiányában igazolatlan távollétnek minősül a hiányzás.
Érvényes: 2020. október 1-től
Dr. Borsiné Lantos Dóra
intézményvezető

