Budapest XIII. Kerületi
Gárdonyi Géza Általános
Iskola
Intézményi Járványügyi Intézkedési Terve

2021. augusztus 31.

COVID 19 ELJÁRÁS
REND
TANULÓKNAK:
A belépéshez a diákok a számukra kijelölt bejáratot kötelesek használni.

1.

Mindenkinek azon a kapun kell bejönnie, amelyik utcaoldalon található az osztályterme.
2.

Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia
vagy fertőtlenítenie kell a kezét.

3.

A diákok és pedagógusok a tanítási óra végén padjaikat fertőtlenítik.

4.

Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró)
szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is
tartózkodnak) ami a hetes feladata.

5.

A közösségi terekben (folyosó, mosdó, lépcsőház) erősen ajánlott, a tanítási órán
javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A járványügyi adatok
emelkedése esetén a kötelező maszkviselést az intézményvezető utasításban
elrendelheti. A pedagógus a tanítási óráján kérheti a maszk viselését a diákoktól.

6.

Felső légúti megbetegedés tünetei esetén kötelező a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.

7.

A büfét az évfolyamok sávosítva, külön beosztás szerint használhatják.
Sorbanálláskor a védőtávolság betartása és a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése javasolt.

8.

Az illemhely használata után alaposan meg kell mosni vagy fertőtleníteni kell
a kezet.

9.

Étkezések előtt és után kérjük, mindenki alaposan mosson kezet, és
fertőtlenítse a kezét.

10.

A tízórai és az uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérjük, hogy ételedet
zacskóban vagy uzsonnás dobozban hozd magaddal.

11.

Az ebédhez – elsősorban 5-8. évfolyamon - behozható saját evőeszköz (kanál,
villa). Javasoljuk saját kulacs használatát.
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12.

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra,
hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe
kell belehelyezni!

13.

Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
• papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés,
beletüsszentés);
• majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni;
• majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni.

14.

A diákok reggelizni és/vagy ebédelni csak a számukra kijelölt időben mehetnek.

COVID 19
ELJÁRÁS REND
SZÜLŐKNEK:
1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
2. A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, kiskorú személy esetén a
szülőt azonnal értesítjük.
3. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába
igazolással térhet vissza.
4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban
koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
5. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki 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.
6. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
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7. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
8. Egyéb indokú hiányzás esetén a hiányzás igazolása a szokott rendben történik.
9. Gyermek, a tanuló távolmaradásával 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 szükséges eljárni.

Vagyis:

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok
felé.
10. Iskolánkban – fő szabályként - a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú
gyermekek tartózkodhatnak. Ezért a szülő az iskola által kidolgozott reggeli
iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja,
magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elsején történik.)
11. A különórára érkező, nem a mi intézményünkkel jogviszonyban álló diákok
kézfertőtlenítés után léphetnek be az iskolába.
12. Kérjük, gyermekeiktől a kapu előtt köszönjenek el, és a kapu előtt várják őket mind
az iskola foglalkozások, mind a délutáni különórák esetében.
13. Iskolába érkezés: 7h30-7h50 A gyerekek egyenesen az osztálytermükbe mennek. Az
ebédlőben nincs gyülekező! Valamennyi első órát tartó pedagógus 7.30-tól felügyeli a
gyermekeket.
14. Távozás: Csúsztatott időbeosztással. Kérjük, a 16-17h közti ügyeleten csak azok
hagyják gyermekeiket, akiknek ez elengedhetetlenül szükséges.
15. A gyerekek a számukra kijelölt kapun át jöhetnek be.
16. Szülő az iskolában csak előzetes egyeztetés után tartózkodhat. Belépéskor a
kézfertőtlenítés kötelező, a maszk viselése javasolt.
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17. Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy
történjen!
18. A szülők személyes megjelenésével járó szeptemberi első szülői értekezleteket kellő
körültekintéssel tartjuk meg (kézfertőtlenítés, javasolt maszkviselés, távolságtartás).
19. Ezt követően a fogadóórákat és szülői értekezleteket – további rendelkezésig online
formában tartjuk.
20. Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek színtere: a gyermek Kréta
felülete. Kérjük, mielőbb gondoskodjanak a kapott kód használatával gondviselői
felületük aktiválásáról.
21. Ebédbefizetés a már szokott módon, online átutalással vagy az önkormányzaton történő
készpénzes befizetéssel történik.
22. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen tisztasági csomag, melynek tartalma:
a. kicsi kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, szappan, papírtörlő, pohár.
23. Szülők és hozzátartozók az iskolai rendezvényeket védettségi igazolvány felmutatásával
látogathatják.

COVID 19 ELJÁRÁS REND
PEDAGÓGUSOKNAK:
1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vehet részt.
2. Az épületbe belépő pedagógus köteles belépéskor kezét fertőtleníteni.
3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A
járványügyi adatok súlyosbodásával az intézményvezető utasításban elrendelheti a
kötelező maszkviselést.
4. A közösségi terekben az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.
5. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani6. Elvárás a folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró)
szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak).
A szellőztetés a hetes feladata, de csak tanári felügyelet mellett!
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7. A tanítási órák után a padok és munkafelületek fertőtlenítéséről a pedagógusnak
gondoskodni kell.
8. Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása ajánlott.
9. A szülők személyes megjelenésével járó szeptemberi első szülői értekezleteket csak a
járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartása). Az iskola
vezetősége

- további rendelkezésig – a fogadóórák és szülői értekezletek online

megtartását preferálja.
10. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai
szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő
edények megfelelő használata)
11. A mosdókba óra alatt csak nagyon indokolt esetben, egyesével engedhető ki tanuló.
12. Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!
13. Digitális munkarendre átállás estén a Google Classroomban tartandó online órák
tartását javasoljuk az órarendben meghatározott időben. A feladatok kiküldése a
Kréta rendszeren keresztül is megtörténik.
14. A házi feladatot és a mulasztást napra készen kell beírni a naplóba.
15. Az esetleges fertőzötteket, karanténban levőket azonnal jelezni kell a Titkárságon,
ahol erről heti nyilvántartást vezetünk.
16. Az osztálytermekben elhelyezett számítógépek, projektorok letisztítása az azt
használó, ott tanító feladata.
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COVID 19
ELJÁRÁS REND
TAKARÍTÓKNAK:
1. Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
2. Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
3. A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a
padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az
alábbiakra:
•

ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb
bútorok vegyszeres tisztítására;

•

padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;

•

játékok, sporteszközök tisztítására;

•

radiátorok, csövek lemosására;

•

ablakok, üvegfelületek tisztítására;

•

szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

•

képek, tablók, világítótestek portalanítására;

•

pókhálók eltávolítására;

•

rovar- és rágcsálóirtásra;

•

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,

•

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a
pangó víz kifolyjon.

4. A szociális helyiségekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell
kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata
tilos.
5. A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi
többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben)
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy
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•

a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók;

•

mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.);

•

padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.

6. A mosdók óránkénti takarítását a takarítást végző takarító naplózni köteles.
7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse.
8. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
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COVID 19
ELJÁRÁS REND

Gárdonyi Géza Általános Iskola könyvtárának könyvtárhasználati
szabályai a koronavírus-járvány idején.

1. Az iskolai könyvtár közösségi térnek számít, ezért ajánlott a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.
2. A könyvtárban kölcsönözni és helyben olvasni is lehet. Egyszerre 5 fő tartózkodhat bent,
betartva a 1,5 méteres védőtávolságot.
3. A visszahozott könyvek 72 órára „karanténba” kerülnek.
A könyvtárhasználat szabályai a koronavírus fertőzés esetszámainak emelkedése, és a hatályos
jogszabályok változásai miatt módosulhatnak.
4. Az osztályok a nekik megszabott idősávban kölcsönözhetnek a könyvtárból.
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Záradék
Az Intézményi Járványügyi Intézkedési Terv a hatályos rendelkezésekkel összhangban,
az EMMI által a köznevelési intézmények számára kiadott járványügyi protokoll szerint
készült.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020/in
tezkedesi_terv_koznev_int)
Az Intézményi Járványügyi Intézkedési Tervet a hatályos rendelkezések változása
szerint módosítjuk.
A mindenkor hatályos Intézkedési Terv megtekinthető az iskola honlapján, illetve az eKRÉTA üzenetek felületen.
Az Intézményi Járványügyi Intézkedési Terv 2021. szeptember 1-jén lép életbe és
visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. augusztus 31.

Katona Gabriella
intézményvezető
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