Járványügyi protokoll

Készült: 2020.08.24.
Visszavonásig érvényes!

I.

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

1. Alapos és mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzése kötelező az
intézmény minden helységében, melynek során figyelembe vesszük a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
2. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás
elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése
megtörtént, pótlása a fenntartó részéről támogatott.

II.

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

1. Az intézménybe csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
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látogathatja. Óvodánkban erről a szülőknek nyilatkozni kell. Az
intézmény működésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet
részt. A szülők figyelmét fel kell hívni, amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő az
intézményt köteles értesíteni. A szülőknek jelezni kell, ha családtag
külföldről tér haza.
Fel kell hívni a tanulók figyelmét, hogy az intézményen belül, de az
intézményen kívül sem csoportosulhatnak.
Az osztálytermekben a tanulók elhelyezése lazább, egymástól távolabb
ültetve oldható meg. Amennyiben a létszám engedi, a tanulók egy-egy
padnál ülhetnek. Maszk viselése a tanítási órákon nem kötelező de
lehetséges.
Közösségi terekben, aulában a tanulók nem csoportosulnak, a szüneteket
az udvaron távolságtartással töltik.
Csengetési rend: változik, az 5. és a 6. óra utáni szünetek 15 percesek
lesznek, lehetővé téve, hogy a felső tagozat ebédeljen ezekben a
szünetekben. Az 5. és a 6. évfolyam az 5. óra után, a 7. és a 8. évfolyam a
6. óra után.
Az oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük, a tanítási nap során
ugyanazt a tantermet használják az osztályok, kivéve a nyelvi bontott
órán, ill. az informatikai órákon. Az osztályok váltása között a
tantermekben, valamint a számítástechnikai szaktantermekben a takarítók
felületfertőtlenítést végeznek, (pad, billentyűzet, egér).
Testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabadtéren tartjuk. Az
órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
A megfelelő védőtávolság betartása az öltözőben is szükséges,
hézagosabb megoldás érdekében a folyosókon fogasokat helyezünk el.
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9. A használt sporteszközöket a szünetekben fertőtlenítjük.
10.Betartjuk a köznevelési intézmények számára rendezvények
megszervezésére javasolt korlátozásokat.
11.Csak belföldre szervezünk tanulmányi kirándulást.
12.A szülők személyes jelenlétével járó értekezletek megtartása során
figyelembe vesszük a járványügyi előírásokat. Igyekszünk a KRÉTA
(Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi) információs lehetőségét
kihasználni. Személyes megbeszélésre azonban lehetőséget adunk egyéni
fogadóóra kijelölésével.

III.

Biztonságos Környezet Kialakítása

1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt alkalmazzuk,
használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezés után
mindenki megmossa a kezét és ugyanígy jár el étkezés előtt és után is.
2. A szappanos kézmosás lehetősége biztosított és ezt kiegészítjük vírusölő
fertőtlenítő
használatával.
Kéztörlésre
papírtörlőt
biztosítunk.
Óvodánkban az ágyneműket hetente hazaadjuk mosásra.
3. Alapvető a higiénés szabályok betartása.
4. Az alapvető higiénés szabályokról részletes ismertetést tartunk a
tanulóknak és a gyermekeknek, Pl. köhögési etikett.
5. Napi többszöri fertőtlenítő takarítást biztosítjuk a tantermekben, óvodai
csoportszobákban és más helyiségekben.
6. A fertőtlenítés során a tanulók, gyermekek egészségét nem
veszélyeztetjük, a takarítást a takarítók, dajka nénik végzik, mely során
védőeszköz használata biztosított.
7. A helységekben fokozottan figyelünk a rendszeres és intenzív természetes
szellőztetésre.
8. Mesterséges szellőztetés mellett is igyekszünk lehetővé tenni a
természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását.
9. A használt játékok és sporteszközök, valamint a játszótéri eszközök
felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

IV.

Étkezésre vonatkozó szabályok
1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára és
fertőtlenítésre.
2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos
szappanos kézmosására valamint kéztörlésére.
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3. Az étkezés során elkerüljük az osztályok és csoportok keveredését. Az
óvodás csoportok saját csoportszobájukban étkeznek. A felsős tanulók az
5. és a 6. óra utáni szünetben ebédelnek.
4. Az ebédlőben a tanulók érdekében áttérünk a tálcás kiszolgálásra, a
tanulóknak egyszer kell sorba állni, amikor is tálcára rakja a levest, a
főételt és az előre szalvétába csomagolt evőeszközt, melyben a jelenlévő
pedagógiai asszisztens segít.
5. Biztosítjuk a gyümölcsök alapos folyóvizes lemosását.
6. Biztosítjuk a gyermekek által használt éttermi eszközök megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatását.
7. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert kell biztosítani.

V.

Teendők beteg személy esetén
1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az
orvost, valamint a szülőt.
2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.
3. 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.
4. A gyermek az óvodába és az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
5. 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.

VI.

A tanulói hiányzások kezelése
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Amennyiben krónikus betegségben szenved egy gyermek, erről szakorvosi
igazolása van, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni az orvosi igazolás
bemutatásával.
A karanténban eltöltött időt is igazoltnak kell tekinteni.
Közösségbe csak úgy jöhet vissza (mint minden gyermek), ha a háziorvos
igazolja, hogy közösségbe mehet.

Krónikus betegségek:







szív- és érrendszeri betegségek
légzőszervrendszeri betegségek
máj- és vesebetegségek
cukorbetegség
autoimmun betegségek, immunhiányos betegségek
rosszindulatú daganatos betegségek

AZ ALLERGIA ÖNMAGÁBAN NEM KRÓNIKUS BETEGSÉG, CSAK
HA VALAMILYEN SZERVI ELVÁLTOZÁST, MŰKÖDÉSZAVART
OKOZOTT MÁR: PL. ASZTMA

5

