Járványvédelmi intézkedési terv
Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei
Általános Iskolája

2020-2021-es tanév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv alapján iskolánk a
következő eljárásrendet dolgozta ki:
A jelenlegi tudomásunk szerint 2020. szeptember 1-jén a hagyományos nevelés-oktatás
megkezdése várható.
1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE
Feladat
Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítás
elvégzése
A
fertőtlenítő
nagytakarítás elvégzése során figyelembe
véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) ajánlását.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres
fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése. Az
Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges
mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
A járvány elleni védekezésre való
felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési
intézményeket
érintő
kiemelt
hírek,
tájékoztatók, feladatok figyelemmel kísérése.
Szülők tájékoztatása honlapon, facebook
oldalon, és papír alapon arról, hogy
amennyiben
gyermeküknél
tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján
gondoskodjanak
az
orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az intézményi csoportosulások megelőzése
kiemelt feladat a tanév folyamán mind az
intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt. Reggelente a hátsó és az első
kaput is kinyitjuk. A nagyudvaron csak a 38. évfolyam, a kisudvaron az 1-2. évfolyam
tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság.
Az osztálytermekben lehetőség szerint
gondoskodunk
a
tanulók
lazább
elhelyezéséről osztálycserékkel. A tanítási
órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
lehetséges, de nem kötelező. Az oktatáshozneveléshez nem szükséges tárgyakat,
bútorokat a tantermen kívül helyezzük el. A
szőnyegeket eltávolítjuk a tantermekből.
A szülők részére tájékoztató levél küldése. A
szülőkkel nyilatkozat aláíratása, hogy a
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tájékoztatóban foglaltakat betartják
együttműködnek az intézménnyel.

és

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Feladat
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal
rendelkező
kiskorú
gyermekek
tartózkodhatnak. A szülők csak előzetes
megbeszélés
alapján,
a
megbeszélt
időpontban tartózkodhatnak az iskola
épületében. A szülők számára maszkviselés
kötelező. A szülők gyermekeiket az iskola
bejárati kapujáig, illetve a portáig kísérhetik,
s a foglalkozások után itt fogadhatják őket az
erről írásban tett megállapodás alapján. Az
igények felmérése osztályszinten történik.
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató gyermek látogathatja. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki
bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.
Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a
termet használják. A csoportbontásokra
matematikából, nyelvből, magyarból és
technikából külön tantermeket jelöltünk ki,
amelyekben a szünetekben az osztályok
váltása között felületfertőtlenítést végzünk.
A gyakorlati képzéshez használt eszközöket
felületi fertőtlenítőszerrel tisztítjuk a
csoportok váltása között.
A
testnevelésórákat
az
időjárás
függvényében szabad téren tartjuk Az órák
során mellőzzük a szoros testi kontaktust
igénylő feladatokat.
Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük és
tavaszra ütemezzük át.
A
délutáni
(nem
tanórai)
iskolai
sportfoglalkozásokat
és
sportköröket
átmenetileg felfüggesztjük.
A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos a mosdókban, illetve az
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öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni
öltözés a fiúk részére a tantermekben
történik, a lányok részére pedig a három
öltözőben.
Az első félévben esedékes, nagy létszámú Tantestület
tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális
program) rendezvény megszervezése során
tekintettel leszünk az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott
létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény
szervezése,
a
rendezvény
kisebb
létszámú
rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozása.
Osztálykirándulást nem tervezünk a tanévre. Osztályfőnökök
Szülői értekezletet csak az első évfolyamon
tartunk 2020. szeptember 1-én, az udvaron, a
többi osztály részére a szükséges
információk az e-naplón, iskolai honlapon,
facebook csoportokon keresztül jut el.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
Feladat
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt
biztosítunk,
annak
használatára felhívjuk a figyelmet. Az
intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és
után minden belépő alaposan mosson kezet
vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek,
tanulók esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás)
A szociális helységekben biztosítjuk a
szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel
egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket
biztosítunk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a
gyermekek, tanulók részletes útmutatót
kapnak az osztályfőnököktől. (köhögési
etikett,
papírzsebkendő
használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt

Felelős
Tantesület

Tantestület

Tantestület

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés)
Napi többszöri fertőtlenítő takarítás Takarítók, intézményvezetés
(termekben, a folyosókon és a szociális
helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet kell
fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és
egyéb kapcsolók, informatikai eszközök
(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
valamint a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek. A takarítást végző dolgozók
részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszközt biztosítunk.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának Tantestület
csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott
intenzitású
természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt
térre, így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is.
A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében
lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Az
iskolában
használt
játékok, Takarítók
sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Feladat
Fokozottan
ügyelünk
az
étkezés
helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor
ügyelni kell a környezet vírusmentességének
a megőrzésére,
a
munkafolyamatok
megfelelő
szétválasztásával,
valamint
gyakoribb fertőtlenítéssel.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet
fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
A tízórai és uzsonna higiénikus tárolása
érdekében, kérjük minden tanuló hozzon
magával uzsonnásdobozt!
Az étkezést sávosan szervezzük, a 4. óra után
ebédel az 1-2. évfolyam, az 5. óra után a 3-5.
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évfolyam, a 6. óra után a 6-8. évfolyam.
Minden évfolyam külön ebédlőben ebédel.
Biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen Konyhások
át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az
étel minden pontján legalább 75°C-ot
biztosít) készíthető ételek étlapon tartása.
Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök
alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően
nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek
feltálalása kerülendő.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt Konyhások
edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása,
a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása,
önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál
az
evőeszközök,
tányérok,
poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülése,
pl.:
evőeszközök
szalvéták
egyéni
csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása,
a bennük elhelyezett kendők cseréje minden
használatot követően indokolt
Az étkeztetést végző személyzet számára Hód-Menza
vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert kell biztosítani, és annak rendszeres
használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
Az étterem üzemeltetőjének felelőssége,
hogy a dolgozók egészségi állapotát
fokozottan monitorozza és betegség gyanúja
esetén intézkedjen.
7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Feladat
Felelős
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola- Iskolaorvos, védőnő
egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi
ellátásra
vonatkozó
szabályokat szükséges betartani. Ennek
megfelelően, amennyiben az egészségügyi
ellátás korlátozásának elrendelésére nem
kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az Intézményvezetés, védőnő, iskolaorvos
iskola-egészségügyi
ellátás
védőnői
vonatkozásban
az
iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet
3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv,
az oktatási intézményekre vonatkozó,

valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő
eljárásrend alapján történik.
A személyes találkozást igénylő teendők Iskolaorvos, tantestület
esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői
fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti
járványügyi
óvintézkedések
(személyi
higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése,
szellőztetés,
zsúfoltság
kerülése,
maszkhasználat)
figyelembe
vételével
történik.
Az egészségügyi ellátás során be kell tartani Iskolaorvos, védőnő
az
infekciókontroll
szabályokat
(a
koronavírustól függetlenül is), különös
tekintettel az új koronavírus járvánnyal
kapcsolatban az NNK által kiadott, a
járványügyi és infekciókontroll szabályokat
tartalmazó
Eljárásrendben
részletezett
utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén
(iskolaorvosi
rendelő/védőnői
szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői
tanácsadó) biztosítani kell a szappanos
kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét,
gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres
takarításról és a gyakori szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a Iskolaorvos, védőnő, tantestület
gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők,
„Teendők beteg személy esetén” pontja
szerinti intézkedések megtétele szükséges,
mely egyidejűleg kiegészül a vizsgálatok
felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Feladat
Felelős
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki Osztályfőnökök
a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például
szív-érrendszeri
megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések,
rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről
orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak
kell
tekinteni.
Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona Tantestület
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával Tantestület
kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint járunk el.
9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Feladat
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál,
vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük,
egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondvisdelő
értesítéséről
is
gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk
arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon
a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.
Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés
gyanúja, a háziorvos, házi gyermekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Mástól nem fogadunk el nyilatkozatot. A
gyermek az iskolába – hasonlóan más
megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza.
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.
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10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

Feladat
Annak érdekében, hogy szükség esetén
minden iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a
saját protokollt a dolgoznia a saját
protokollját a digitális oktatás bevezetésére.
Digitális oktatásra beüzemeltük a moodle
platformot, amelyhez hozzárendeltük a
tanulókat és kiértesítettük a szülőket.
Szeptember első két hetében az iskolában
megtörténik a tanulók felkészítése a platform
használatára.
Az NNK - a területi népegészségügyi
hatóság,
azaz
a
Megyei/Fővárosi
Kormányhivatal
népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala
által elvégzett járványügyi vizsgálat és
kontaktkutatás eredménye alapján - az
EMMI
Köznevelésért
Felelős
Államtitkárságát
tájékoztatja
azon
köznevelési intézmények, illetve feladat
ellátási helyek alapadatairól, amelyekről
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel
jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy
egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK
közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e
elrendelni
az
intézményben
más
munkarendet. Az intézményben a tantermen
kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az
Operatív Törzs dönt. Az intézmény a
jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza
a normál munkarend szerinti oktatás
folytatására. A további népegészségügyi
döntéseket az NNK és az érintett szervezetek
hozzák meg és hajtják végre.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a
nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és
a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában –
elsősorban digitális eszközök alkalmazásával
– történik. A tanulók a tantermen kívüli,
digitális munkarend elrendelését követő
naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.
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A gyermekfelügyeletet megszervezzük a Vezetőség
szülők támogatása érdekében.
Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 1.
___________________________________
igazgató

Szülői tájékoztató levél:
Tisztelt Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv alapján iskolánk a
következő eljárásrendet dolgozta ki:
A jelenlegi tudomásunk szerint 2020. szeptember 1-jén a hagyományos nevelés-oktatás
megkezdése várható.
Az intézményben való tartózkodás szabályai:
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. A
szülők csak előzetes megbeszélés alapján, a megbeszélt időpontban tartózkodhatnak az iskola
épületében. A szülők tájékoztatása elsősorban online formában történik.
A szülők gyermekeiket az iskola bejárati kapujáig, illetve a portáig kísérhetik, s a foglalkozások
után itt fogadhatják őket az erről írásban tett megállapodás alapján. Az igények felmérése
osztályszinten történik.
Takarítóink alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeznek, az intézmény
bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, és a nap folyamán is folyamatosan
biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató gyermek látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Tanórák rendje
Az osztályok mindig azonos tanteremben lesznek, csak a csoportbontott órákon változtatják
helyüket. Törekszünk az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezésére. A tanítási órákon
folyamatos szellőztetést biztosítunk. Az osztályok váltása között a tantermekben
felületfertőtlenítést is végzünk.
A testnevelésórákat, és a tanárok döntése alapján több tanórát is az iskola udvarán tartunk, amíg
az időjárás engedi.
Étkeztetés:
Az étkezési rendet az előírt szabályok figyelembevételével határozzuk meg.
A csoportok keveredését megelőzendő az ebédeltetés rendjét több turnusban biztosítjuk, a 4.,
5. és 6. órákat követően. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos
szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
A tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérjük minden tanuló hozzon magával
uzsonnásdobozt!
Az eljárásrendhez szükséges nyilatkozatokat az osztályfőnökök bocsájtják rendelkezésükre, az
egyéni kéréseket ők koordinálják.
A gyerekek biztonsága érdekében kérjük együttműködésüket.

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Alulírott,.............................................................................................................................(név),
mint................................................................................................ (kiskorú gyermek neve,
születési ideje) a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános
Iskolája…………………osztályos gyermekének törvényes képviselője az intézmény COVID
intézkedési tervében foglaltakat tudomásul veszem és betartom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
•
a gyermekem és a vele egy háztartásban élő személyek az utóbbi két hétben nem jártak
a besorolás szerinti sárga, illetve vörös kódú országok egyikében sem,
•

gyermekem, nem szenved fertőző betegségben,

•
a vele egy háztartásban élő személyek sem szenvednek a koronavírus tüneteire jellemző
lázas, köhögéses, izomfájdalommal járó megbetegedésben,
•
gyermekem, és a vele egy háztartásban élő személyek hatósági házi karantén elrendelése
alatt nem állnak.
Hódmezővásárhely, 2020. 09. 01.
Törvényes képviselő olvasható neve:

Törvényes képviselő aláírása:

…………………..................................

………………......................................

