Tisztelt Szülők!
Az alábbi eljárásrend az EMMI által kiadott protokoll, a WHO, valamint a Nemzeti Pedagógus
Kar legfrissebb ajánlása alapján a koronavírus elleni védekezés céljából készült.
Az intézkedési terv visszavonásig érvényben marad.
Módosítására indokolt esetben, a járványveszély változása vagy a járvány intézményeinkben
való megjelenése után kerülhet sor.
Dr. Baloghné Tóth Ibolya
intézményvezető

INTÉZKEDÉSI TERV
a 2020/21-es tanévben a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában a járványügyi veszélyhelyzet idején.
1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

1.1 Intézményeinkben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk és továbbra is
végzünk. (Tanulói bútorzat, ebédlői bútorzat, mellékhelyiségek, kilincsek, taneszközök
fertőtlenítése, stb.) A technikai személyzet munkáját rendszeresen ellenőrizzük.

2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
2.1 A nevelési-oktatási intézményeinket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
2.2 Az intézményeinkben végzett oktató/nevelő munkában, a működtetésben csak
egészséges, tünetmentes dolgozók vehetnek részt.
2.3 A szülő köteles az iskolát/óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú merül
fel.
2.4 A szülők az iskola/óvoda épületébe nem léphetnek be.
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
3.1 Szeretnénk minden óvodába járó/dolgozó, iskolában tanuló/dolgozó számára
biztonságos környezetet kialakítani. Ezért a belépéskor kézfertőtlenítő használata, étkezés
előtt és után, valamint mosdóhasználatkor alapos kézmosás szükséges. Az ehhez szükséges
feltételeket a fenntartó biztosítja.

4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
4.1 Az óvoda és az iskola az étkeztetésre vonatkozó szabályokat a törvényben előírtak
szerint szigorúan betartja.
5. Külföldről érkező gyermekekre vonatkozó szabályok
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5.1 Kérjük bejelenteni az osztályfőnöknek, ha szeptember 1-jét megelőző két hétben a
gyermek külföldön tartózkodott. Ha a gyermek augusztus 17-e után érkezett haza
külföldről, két hetes karanténba kell vonulnia. Ezt követően a háziorvostól kapott
igazolást az iskola/óvoda e-mail-címére meg kell küldeni. Majd, miután az óvoda/
iskola visszajelzett, hogy fogadni tudja a gyermeket, és az igazolások bemutatásra
kerültek, ezt követően jöhet a gyermek Óvodába/ iskolába.
5.2 Azoknak, akik augusztus 17-e után sárga vagy piros besorolású országból érkeztek haza,
két egymást követően elvégzett negatív PCR teszttel kell jelentkezniük a háziorvosnál,
majd az itt kapott igazolással az előbbihez hasonló módon szükséges eljárni ahhoz, hogy
a gyermek igénybe vehesse az óvodai/iskolai ellátást.
5.3 A testnevelésórákat lehetőség szerint igyekszünk a szabadban megtartani. A szülő
gondoskodik a tanuló megfelelő ruházatáról. Az új tornacsarnok kiemelten magas
minőségű parkettája miatt belépni csak olyan tornacipőben lehetséges, amit a gyermek
még nem használt kinti játszásra. Kérjük, emiatt legyen a tanulónál egy kinti és egy
benti használatra alkalmas tornacipő.
5.4 A szülői értekezletek megtartása csak a járványügyi előírások betartása mellett
lehetséges. Az osztályfőnökök jelzéssel lesznek ezzel kapcsolatban.
Minden szükséges információt megosztunk Önökkel a szokásos csatornákon: e-mail,
honlap, telefon, Classroom, valamint új lehetőségként az eKréta elektronikus napló
segítségével. E-mail-címeink bővülnek, kérem, kövessék gyakran a honlapon megosztott
információkat. Mindezek mellett a porta előtt elhelyezünk egy papírdobozt, amibe szívesen
fogadjuk ötleteiket, kéréseiket, észrevételeiket.

7. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai
7.1 Az iskola-egészségügyi ellátást biztosítjuk, melynek során a járványügyi óvintézkedéseket
szigorúan betartjuk.
7.2 Amennyiben egy gyermeknél az intézményben fertőzés tünetei észlelhetők, ill. a homlokon
történő testhőmérő mérése alapján magasabb értéket mérünk, haladéktalanul el kell őt
különíteni, és az iskolaegészségügyi orvos az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. A gyermek az iskolába – hasonlóan, mint más megbetegedések esetén –
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
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Tanulói hiányzások kezelése

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik orvos által igazolt tartós betegsége miatt, és az erről szóló igazolást

bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekinthető, ha a
gyermek hatósági karanténba kerül. Ezekben az esetekben a tanuló a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartás és számonkérési forma mellett rész vehet az oktatásban az
otthona elhagyása nélkül.
8.2 A gyermek/tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési/oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
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Teendők beteg személy esetén

9.1 Légúti fertőző betegségre utaló tünetekkel rendelkező gyermekek óvodát/iskolát nem
látogathatnak. Ilyen esetekben, kérjük, az óvodás/iskolás testvér is maradjon otthon a teljes
tünetmentességig. Amennyiben a tüneteket allergia okozza, kérjük ezt orvosi
szakvéleménnyel alátámasztani.
9.2 Lázas betegség után három lázmentes napnak kell eltelnie a gyermek közösségbe térése
előtt.
9.3 Kérjük, legyen a gyermeknél arcmaszk, mert amennyiben ezt indokoltnak látjuk, azt
használni tudja. Iskolánk lehetőséget biztosít 30 napra védelmet nyújtó egészségügyi
arcmaszk vásárlására, aminek kedvezményes ára 500 Ft. Az osztályfőnököknél jelezhetik
az igényeket.

10 Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
10.1 Iskolánk/óvodánk felkészült a munkarend átalakítására, kialakítja saját protokollját, és
kész annak betartására. Követjük az OH honlapján közzétett módszertani ajánlást, és
tájékoztatjuk a szülőket.
10.2 Az intézményben a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát és az óvodát oktatási/nevelési célból nem látogathatják.

Iskolánkkal kapcsolatos egyéb információk

1. Ettől a tanévtől a tanulók számára kiemelten kezelendőek a tanórán kívüli foglakozások
(sport, kórus, hangszeres zene, tanulószoba, szakkörök, felzárkóztatók,
tehetséggondozó körök, nyelvvizsga-előkészítők, felvételi- és kompetenciafelkészítők,
sakk stb). Emiatt 15.00-ig kötelező az intézményben tartózkodás. Reméljük, minden
gyermek megtalálja a számára leginkább megfelelő érdeklődési kört. A tanuló a szülő
által az intézményvezetőhöz benyújtott, és megindokolt kérvény alapján engedéllyel
távozhat 15.00 előtt az intézményből, amennyiben nincs ebben az idősávban tanórája
vagy kötelező foglakozása.

2. Panasz vagy probléma esetén kérjük a panaszkezelési szabályzat betartását: Először
keresse a szülő az érintett pedagógust/nevelőt az észrevétel megbeszélésére. Ezután, ha
úgy ítéli meg, a kérdés nem oldódott meg, keresse gyermeke osztályfőnökét.
Amennyiben szükséges, az intézményvezetés/tagintézményvezető szívesen áll
rendelkezésére előre egyeztetett időpontban.
3. A 2020/21-es tanévtől iskolánkban lehetőséget szeretnénk biztosítani gyógytestnevelés
foglalkozásra. Kérjük, gyermekük osztályfőnökénél jelezzék igényüket szeptember 10ig az erről szóló orvosi papírt mellékelve.
Nyomatékosan kérjük a tisztelt szülőket, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak
(www.kormany.hu, www.oktatas.hu ) és kövessék figyelemmel az óvoda és az iskola honlapján
megosztott információkat.
Idei mottónk üzenete erősítsen meg minket, és kérjük az Isten szerető kegyelmét az
intézményeinkben a 2020/21-es tanévet megkezdő minden gyermekre, szülőre, pedagógusra,
oktatási irodai, technikai, gazdasági dolgozóra! Áldása legyen rajtunk! Figyeljünk magunkra,
vigyázzunk egymásra!

„Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem”.
Jn.10,14

Dr. Baloghné Tóth Ibolya
intézményvezető

