Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Járványügyi Intézkedési Terv
a járványügyi helyzet intézményi szintű kezelésére

Jogszabályi háttér
• 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
• 341/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól
• Emberi Erőforrások Minisztériuma – Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
Az intézkedési terv hatálya
Időbeni hatálya: érvényes 2020. augusztus 31-től visszavonásig
Személyi hatálya: kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, alkalmazottjára, illetve
minden, hivatali ügyintézés céljából az intézménybe belépő személyre.
Területi hatálya: az intézmény valamennyi épülete, területe
Az intézkedés nyilvánosságra hozatala
o tanévnyitó értekezleten történő tájékoztatás formájában
o technikai dolgozókkal tájékoztató, egyeztető megbeszélés útján
o e-mailen szülői tájékoztató megküldésével
o tájékoztató anyag, intézkedési terv kifüggesztésével
Járványügyi intézményi feladatok
1. Járványügyi tájékoztatások kivitelezése
• Szülőknek szóló tájékoztató készítése, kiküldése. (igazgató)
• Megfelelő tájékoztató anyagok kifüggesztése. (igazgató)
• Iskolai tájékoztató értekezletek, megbeszélések összehívása.(igazgató)
• Tanulói tájékoztató, oktatás elrendelése, megvalósítása. (igazgató, osztályfőnökök)
• Rendszeresen tájékoztatás a változásokról a fent említett csatornákon keresztül.
2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
• Rendszeres, napi szintű fertőtlenítő takarítás az intézmény minden helyiségében.
(takarítók)
• A gyakran érintett felületek (pl. nyílászáró kilincsek, WC ülőkék…) napi többszöri
fertőtlenítése. (takarítók)
• Kézfertőtlenítő kihelyezése és használata, hőmérőzés az iskola bejáratánál minden
belépő számára. (portás, reggeli ügyeletes)
• Kézfertőtlenítő szerek (fertőtlenítő, szappan, törlőkendő) biztosítása az
osztálytermekben. (osztályfőnök)

• Kézfertőtlenítők kihelyezése és papírtörlők biztosítása a szociális helyiségekben.
(takarítók)
• A teremváltással járó tanórák lehetséges átszervezése. (igazgató)
• Több osztály által használt helyiségek (pl. informatika terem, tornaterem, tankonyha,
fejlesztő szobák) berendezéseinek, eszközeinek csoportváltások közti fertőtlenítése.
(asszisztensek, pedagógusok)
• Rendszeres szellőztetés végzése. (pedagógusok)
• A tantermek, szaktantermek, tanműhelyek megfelelő berendezése, ügyelve a
távolságtartás kritériumaira. (pedagógusok)
• Az étkeztetések átszervezése. (munkaközösség vezetők)
• A tanórai szünetek átszervezése (munkaközösség vezetők)
• Intézménylátogatási szabályok bevezetése (igazgató)
• A kapcsolattartás formáinak meghatározása. (igazgató)
• Beteg tanuló, dolgozó elkülönítése, a velük szemben hozott intézkedések megtétele
(igazgató)
• Ventilátor, légkondicionáló berendezés használata szigorúan tilos!
• Vészhelyzetre utaló eseményt (betegség gyanúja, elrendelt intézkedések be nem tartása)
azonnal jelenteni kell az iskola vezetőségének!
3. Az intézménybe való bejárás szabályainak meghatározása
• Az intézményt kizárólag tanuló, alkalmazott, illetve előzetes egyeztetés alapján
ügyintézést igénylő személy látogathatja.
• Az intézménybe csak egészséges, tünetmentes személy léphet.
• Belépéskor a lázmérés és kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező. A bejáratnál a
belépők hőmérsékletét lázmérővel mérjük. Ha a mért testhőmérséklet a 37,5 Celsius fokot
meghaladja, az érintett személy az intézménybe nem léphet be. Amennyiben tanulóról van
szó, a tanulót elkülönítjük, s a szülőt értesítjük.
• Külső személy számára belépéskor a járványügyi nyilatkozattétel kötelező.
• Az intézménybe ügyintézés céljából csak egyesével léphetnek be az érintett személyek.
• A szülőnek nyilatkoznia kell az estleges külföldi tartózkodásról, az azzal kapcsolatos
intézkedésekről, vagy fertőzöttséggel érintett személlyel történő kontaktjáról.
• Bármely betegségből eredő hiányzást követően csak orvosi igazolással, hatósági
igazolással lehet belépni.
4. Az épületben való tartózkodás rendjének kialakítása
• Az oktatásban csak egészséges, tünetmentes tanuló, pedagógus, gyógypedagógiai
asszisztens vehet részt. Az iskola további dolgozói is csak egészséges, tünetmentes
állapotban végezhetik munkájukat.
• Betegség tünetek jelentkezésekor, rosszul lét esetén azonnal értesíteni kell az iskola
vezetését!
• Betegség tünetek esetén az érintett személyt elkülönítjük, vele szemben intézkedünk.
• A maszk viselése az éppen elrendelt utasításnak megfelelően kötelező. A maszkot
mindenkinek saját magának kell biztosítania az előírt szabályok (fertőtlenítő mosás/
rendszeres csere) betartásával.
• Külső személy csak az ügyintézés helyén tartózkodhat, kizárólag az ügyintézés idejére.
• Az épületben tartózkodás idején elvárás a javasolt 1,5-m-es távolság betartása.

• Minden tanulónak abban az épületben/ tanteremben kell tartózkodnia, ahol a tanórája
van. Az épületek/tantermek közti önkényes átjárás szigorúan tilos!
• A tanórák közti szünetek eltöltésére területi beosztást készítünk az együttes térhasználat
kiküszöbölése miatt, az egységek épülethasználata szerint.
5. A kapcsolattartás szabályai
• A kapcsolattartás minden formáját az iskola elsősorban elektronikus formában
bonyolítja. Ehhez alapvetően a KRÉTA rendszer üzenő felületét használja.
• További kapcsolattartási lehetőség a telefonos egyeztetés, az e-mailben történő
kommunikáció.
• A tájékoztatást segíti az iskolai honlap folyamatos karbantartása.
• Személyes kapcsolat szükségessége esetén kérjük az előzetes egyeztetést, belépéskor az
iskola látogatásának rendjében szereplő intézkedések betartását.
6. A hiányzás rendkívüli szabályai
• Amennyiben egy tanulónál fertőzés gyanúja, tünetek észlelhetők, haladéktalanul
elkülönítjük, a szülőket értesítjük. Ebben az esetben a szülő köteles gondoskodni
gyermeke orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
• Amennyiben az intézmény tanulója a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tartós
betegséggel rendelkezik, az igazgatónál kérelmezheti az elméleti foglalkozásokra
vonatkozóan a digitális oktatás lehetőségét. A kérelemhez csatolni kell a betegséget
igazoló orvosi igazolást. A tanulónak ebben az esetben az osztályfőnökével kell
egyeztetnie az oktatás módjáról, rendszerességéről, a számonkérés formáiról. Gyakorlati
foglalkozások esetében csak különösen indokolt esetben engedélyezhető a digitális
oktatás. Engedélyezés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
• Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára. Ennek tényét szintén igazolnia kell a szülőnek.
• Orvosi igazolással allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is látogathatják
az iskolát.
7. Az étkeztetés szabályai
• Az étkezések időpontját átszervezzük a tömeges étkeztetés elkerülése érdekében, az
asztalokat széthúzzuk a távolságtartás biztosításához.
• Asztalterítőket nem használunk a rendszeres fertőtlenítés lehetősége miatt.
• Csoportváltáskor minden asztalt, széket lefertőtlenítünk.
• Az eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz…) zárt térben tároljuk, azokat asszisztensek
részvételével szigorúan az étkezések megkezdése előtt osztjuk szét.
• Kiemelten ügyelünk a fertőtlenítő mosogatásra.
• A kiszolgálást, tálalást kesztyűben végezzük.
• Az otthonról hozott ételdobozokat az iskolába érkezéskor fertőtlenítjük.
• Néhány veszélyeztetett csoportnál az osztályteremben való étkezés lehetőségét
biztosítjuk.
8. A tanórákra, foglalkozásokra vonatkozó szabályok
• A tanórák, foglalkozások során törekszünk a szoros testi kontaktust igénylő feladatok
elkerülésére.

• Figyelünk a közös eszközhasználat kizárására. Ahol ez elkerülhetetlen, ott előírás az
eszközök csere közti fertőtlenítése.
• A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren (iskolaudvar) szervezzük.
• A tornaöltözőt csak szükség esetén használjuk, a tanulók nagyrészt a tantermekben
öltöznek.
• A több osztályból szerveződő, nem kötelező tanórai foglalkozások/csoportok
(szakkörök) működését felfüggesztjük.
9. Iskolai programok szabályai
• Az iskolai közösségi programokat mellőzzük, az osztályközösségek szintjére
korlátozzuk.
• Az iskolán kívüli zárt téri programok szervezését felfüggesztjük, az iskolán kívül a
szabad levegőn történő sétákat javasoljuk
• A tömegközlekedéssel járó programokat nem támogatjuk. Szükség esetén ezeket
kizárólagosan szülői nyilatkozatokkal engedélyezzük.
10. Egyéb intézkedések
• Bármely személy (tanuló, dolgozó) fertőzöttsége esetén az érintett hivatali szerveket
(kormányhivatal, ANTSZ) tájékoztatjuk, az ügy kapcsán hozott intézkedést végrehajtjuk.
Osztály/iskola bezárási intézkedés esetén a fenntartót értesítjük.
• Rendszeresen oktatjuk, tájékoztatjuk, figyelmeztetjük a tanulókat a járványügyi
szabályok betartására. Felhívjuk a figyelmet a tájékoztatók, intézkedések esetleges
változására, kérjük ezek rendszeres nyomon követését.
• A nem kötelező iskolai tevékenységek (terápiás foglalkozások….) végzéséhez, az
esetleges kiscsoportos foglalkozások megtartásához bekérjük a szülők hozzájáruló
nyilatkozatát.
• Felmérjük a tanulók informatikai hátterét, s adatot egyeztetünk (elérhetőség, email cím)
az esetleges digitális oktatás biztosításához. • Lehetőség szerint előzetes oktatást
biztosítunk a digitális oktatás kivitelezéséhez a már korábban működtetett felület
megismertetésével.
Zádoryné Leiner Erika igazgató

