Járványügyi eljárásrend intézményünkben
Érkezés, gyülekezés tanítás előtt, távozás:
6:30-tól az ügyeletes pedagógus a földszinten ügyel, felszólítja a tanulókat a kézfertőtlenítésre. Ezt a munkát
a főportán és az oldalsó bejáratnál lévő pedagógus mellett, 1-1 pedagógiai asszisztens segíti 7:15-től.
Az intézményben rendelkezésre álló érintésmentes lázmérővel a belépőket mintavételszerűen ellenőrizzük a
bejáratoknál. Itt automata kézfertőtlenítő adagoló is található, ennek használata gyorsítja az épületbe való
bejutást, mely elősegíti a zsúfoltság elkerülését.
7:15-től megnyitjuk a Dr. Lengyel Lajos utca felöli, illetve a főépület oldalsó bejáratát is, a tanulók
könnyebb, gyorsabb haladását elősegítve.
7:15-től folyosói ügyelet kezdődik, így a gyerekek kevésbé érintkeznek, minden tanuló elfoglalja az
osztálytermében a helyét. A pedagógusok folyamatosan felhívják a figyelmet az intézményi csoportosulás
megelőzésére.
A 12 évnél idősebb tanulók számára a szájmaszk viselete ajánlott, különösen a folyosón. A büfé előtt sorban
állva: kötelező viselet. Alsó tagozatos tanuló a járványügyi helyzetre való tekintettel nem használja a büfét.
A tanulók hozzátartozói az épületbe nem léphetnek be. A délután folyamán az épületben zajló egyéb
foglalkozásokra (rajzszakkör, zene, szolfézsórák, testnevelés foglalkozások, stb.) járó gyermekek
hozzátartozói sem léphetnek be az iskola épületébe.
Az alsó tagozatos szülők írásban nyilatkoznak gyermekük elvitelével kapcsolatban. A gyermekeket
meghatározott időpontokban lehet elvinni, mivel a szülő nem jöhet be az épületbe. Ezek az időpontok a
következők:
-

a tanítási órák után (kikísérjük a főbejárat ajtaja elé)

-

közvetlenül ebéd után az ebédlő elől, az aszfaltozott területen.
Kérjük Önöket, itt is viseljenek maszkot!

-

15:30-kor (kikísérjük a főbejárat ajtaja elé)

-

16:00-kor (kikísérjük a főbejárat ajtaja elé)

-

16:30-kor (kikísérjük a főbejárat ajtaja elé)

-

17:00-kor (kikísérjük a főbejárat ajtaja elé)

Amennyiben a tanuló szülei nem érkeznek meg az adott időpontban, a pedagógus a gyermeket visszaviszi a
terembe, majd a következő időpontra kihozza. Amelyik gyermek számára uzsonnát igényelnek, 16:00 órakor
vihető el legkorábban, mert az uzsonna 15.30 és 15.45 között érkezik.
Felső tagozaton, a tanulószobás gyerekek a tanév elején szülő által megadott időpontban hagyják el az
épületet.
Tanítás után csak pedagógus engedélyével és felügyeletével maradhatnak tanulók az épületben.
Felületi fertőtlenítés:
Felső tagozaton: 1. és 3. szünetben, majd a délutáni foglalkozások előtt, alsó tagozaton 2. szünetben és a
napközis foglalkozás kezdete előtt történik, mely 3 pedagógiai asszisztens és 3 létszámú takarító személyzet
feladata. Amennyiben az időjárás megengedi, a tanulóknak kötelező az udvarra kimenniük.

Az 1., 2., 3., tanítási óra végén, kicsengetés előtt a tanulók betolják a széküket a padok alá, az ablakot
kinyitják, sorakozó után levonulnak táskájukkal az udvarra. A földszinti termekből hamarabb kijutnak a
tanulók, így a zsúfoltság csökkenthető. A fertőtlenítés végzése a szünetben zajlik. Ennek menetét belső
táblázat tartalmazza.
A tanulók NEM mennek be a soron következő tantermükbe letenni a táskát, hanem azzal együtt mennek az
udvarra. Amennyiben esik az eső, a tanulók a folyosón, illetve a tanterem két végébe húzódva várják meg a
fertőtlenítést.
A tantermeken kívül a közös helyiségekben (folyosók, kerengő) fokozott szellőztetést végzünk.

Számítástechnika terem:
Minden tanuló az óra végén az órát tartó pedagógustól kapott fertőtlenítő törlőkendővel az általa használt
billentyűzetet, egeret, monitort letörli. Pedagógus ellenőrzi, követi a folyamatot. A felületi fertőtlenítést
takarító személyzet végzi, beosztás szerint.
Felső tagozaton az 5. óra után azokban a termekben is történik felületi fertőtlenítés, ahol 6. órák kezdődnek.
Kis létszámú csoportok tanulnak a 40, 42, fejlesztő szoba és logopédia terem helyiségeiben. Fent említett
személyek itt a 4. óra elején és a 6. óra után végzik el a felületi fertőtlenítést.
A tornaterem, a hozzá kapcsolódó öltözők, folyosók, korlátok, kilincsek, eszközök, stb. fertőtlenítését két
takarítónő a nap folyamán folyamatosan végzi. A testnevelési órák lehetőség szerint a szabadban zajlanak.
Az épület területén a tanítási órák alatt történik a folyosók, korlátok, párkányok, ajtók, ablak és ajtó
kilincsek fertőtlenítése - beosztás szerint.
A folyosókon levő öltöző szekrényeket az 1. órában fertőtlenítik lemosással.

A tanulók kézmosása
A nap folyamán tanárok felhívják a kézmosás szükségességére és a papírtörlő használatára a tanulók
figyelmét. A kihelyezett fertőtlenítő kézmosók rendelkezésre állnak.

Egyebek:
Az első napon osztályfőnöki óra keretében a járványhelyzettel kapcsolatos alapvető egészségvédelmi
intézkedések betartásának fontossága hívják fel a figyelmet az osztályfőnökök.
Minden épületünk – minden tantermében található folyékony kézfertőtlenítő szer, mely a nap során
folyamatosan használható a tanulók és pedagógusok számára.
A szülői értekezletek maszkban látogathatóak.
A szülők és a pedagógusok közötti kapcsolattartás elsődleges eszköze a telefon és az e-mail, a személyes
kapcsolattartás az adott kollégával történő időpont egyeztetés után lehetséges.
A titkárságon és a gazdasági irodában történő ügyintézés esetén előzetesen telefonon vagy e-mailben fel kell
venni a kapcsolatot munkatársainkkal.

Szükség esetén az intézmény elkülönítő helyisége: földszint – logopédia terem. A gyermek számára
szájmaszkot biztosít intézményünk, és a szülőt azonnal értesítjük a gyermek állapotáról.
Ebédlőbe és könyvtárba kézfertőtlenítő használata után léphetnek a tanulók.

Ebédlő használata:
-

Étkezés előtt és után alapos szappanos kézmosás szükséges.
A napközis csoportok az ebédlő egy térrészébe foglalnak helyet, megelőzve ezzel a csoportok
keveredését.
Sorban állásnál be kell tartani a védőtávolságot, az ételosztó ablakhoz csak akkor sorakozik oda a
csoport, ha a másik csoport már elhagyta a területet.
Az étkezés végeztével a csoport tagjai egyszerre viszik vissza az evőeszközöket, ha ott már
másikcsoportos gyerek nem tartózkodik.
Az ebédlő épületébe szülők, hozzátartozók nem léphetnek be!
A felsős ebédelős csoport az udvaron át, az oldalsóbejáraton keresztül közlekedik az ebédlő felé.
Főépületbe való visszaérkezéskor, a tanulószoba megkezdése előtt a tanulók kezet mosnak
pedagógus asszisztens és a foglalkozást tartó tanár felügyelete mellett.

Tanári/pedagógusok:
Tanáriban lévő számítógép billentyűzetet, gépet, egeret, projektor kapcsolókat mindenki használat előtt
fertőtlenítő kendővel (melyet a gép mellé helyezünk) letörli.
Minden kolléga saját maga viszi az órára a táblatörlő szivacsot, mindenki maga fertőtleníti azt.
Szülővel, egyéb iskolánkba érkező felnőttel való személyes kapcsolatban szájmaszk használata fokozottan
ajánlott a pedagógusok számára.
Petőfi úti épület és speciális tagozat telephelye:
Az épületbe való belépéskor a tanulók kézfertőtlenítést végeznek a pedagógiai asszisztensek segítségével.
Automata kézfertőtlenítő adagoló mindkét telephelyen található, ennek használata gyorsítja az épületbe való
bejutást, a zsúfoltság elkerülését. Rendelkezésre álló érintésmentes lázmérővel a belépőket
mintavételszerűen ellenőrizzük a bejáratoknál.
A pedagógiai asszisztensek kétóránként végeznek felületi fertőtlenítést. A tanulók óránként mosnak kezet a
pedagógusok, gyógypedagógusok felügyelete mellett.

Mindannyiunk egészségének védelmében kérjük a fentiek tudomásulvételét és betartását!
Köszönjük szíves együttműködésüket!

Tisztelettel: Iskolavezetés

