Intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által
kiadott intézkedési terv kapcsán, a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről a Virányos Általános Iskolában
2020/21-es tanév
Jelen intézkedések a járványügyi készenlét idejére felülírják a szervezeti és működési
szabályzat, a házirend és a pedagógiai program egyes ide vonatkozó előírásait.
1.Felkészülés a nevelési évre
1.1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek a nyári
szünetben. A takarítást az iskolavezetés ellenőrizte, rendben találta.
1.2. Szeptember 1-jétől folyamatosan fertőtlenítő takarítást kell végezni
mellékhelyiségekben és a közlekedő területeken.
1.3. Az Oktatási Hivatal honlapján kialakított „Tanévnyitó 2020” oldalt folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
1.4. A szülőket tájékoztatni kell minden járványügyi készenléti intézkedésről.
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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 a gyermeknél 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) elkülönítjük.
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, a harmadik évfolyamtól felfelé, minden
tanulónak, illetve a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük.
2.6.A folyosó- és udvari ügyeletet megerősítjük.
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 kidolgozzák, azt a diákokkal
megismertetik, amely mindenki számára kötelezően betartandó. A testnevelési órákat
igyekeznek a pedagógusok a szabadban megtartani.
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 gyerekeket az iskola Visszhang utcai zöld kapujáig kísérhetik a szülők, ez alól
kivételt képeznek az elsős szülők az első tanítási héten.
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 órától mind a két emeleten lesz ügyeletes
tanár.
4.5. A szülői értekezletekre gyermekenként egy fő hozzátartozót várunk, hogy a teremben ne
legyenek zsúfoltan.
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.

5. Hiányzások kezelése
5.1.Annak a tanilónak 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 gyermekhatósági 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 hiányzás.
Budapest, 2020. szeptember 10.
Dr. Borsiné Lantos Dóra
intézményvezető

