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A koronavírus elleni védekezés céljából intézményünkben az alábbi intézkedéseket valósítjuk
meg:
Előzetes intézkedések, fertőtlenítési szabályok:
•

Intézményünkben a konyha és a mellékhelyiségekben mésszel történő fertőtlenítő festés
végeztünk.

•

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az egész épületben.

•

A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként - fertőtleníteni kell!

•

Az első tanítási nap előtt az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat, hogy minden
tanulónknak maszkban kell megjelennie.

•

Minden tanuló tájékoztatást kap a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézményi
intézkedésekről.

•

A tanévnyitó szentmise a diákok részvételével, a kötelező védőtávolság megtartása mellett
zajlott a nagyteremben.

Iskolába történő utazásra és a belépésre vonatkozó szabályok:
•

Az a diák / dolgozó, aki külföldről jött haza jelezze intézményünk felé.

•

A tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése kötelező, kézfertőtlenítő legyen az
utazóknál.

•

Az iskolába kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy
léphet be.

•

Kézfertőtlenítés kötelező!

•

Az egészségügyi maszk viselése, mindenki védelme érdekében kötelező!

•

Belépésnél mindenki lázát ellenőrizni fogjuk, amint megkapjuk az ehhez szükséges
eszközt!

•

A 1,5 méteres távolság betartása kötelező!

Tanórák rendje:
•

A tantermekben az előírt 1,5 méteres védőtávolság tartható, az ülésrend ennek megfelelően
lett kialakítva.

•

A védőmaszk használata ajánlott.

•

A terembe belépő és a termet elhagyó oktató köteles a kézfertőtlenítőt használni. A tanulók
figyelmét is fel kell hívni a gyakori fertőtlenítésre, ha elhagyják a termet.

•

A tanórai munka esetén javasolt a saját segédeszköz (toll, ceruza, számológép stb.)
használata.

•

Testnevelésórákat, amíg az időjárás engedi, lehetőleg a szabadban kell tartani.

•

Krónikus betegek, karanténba kerülő diákok hiányzását igazoltnak tekintjük.

Szünetek rendje:
•

Az egészségügyi maszk használata kötelező mindenki védelme érdekében! Étkezés, ivás
idejére természetesen levehető! Előtte, utána viselése kötelező.

•

A folyosókon, mellékhelységekben a maszk használata kötelező.

•

Mellékhelységekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, ahány fülke van. A
mellékhelységek használatát követően kötelező a fertőtlenítő kézmosóval történő
kézmosás.

•

Kötelező jelezni az ügyeletes tanárnak vagy a takarító személyzetnek, ha a fertőtlenítő
kézmosó elfogyott.

•

A szünetről történő visszaérkezéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.

•

A folyosón kötelező az 1,5 méteres távolság betartása.

•

Az időjárás függvényében javasolt az iskolaudvarra való kivonulás.

•

A szünetekben fokozottan ügyelni kell a termek természetes szellőztetésére, ha szükséges
órák alatt is gyakrabban kell szellőztetni.

Iskolai étkezés:
•

Az étkeztetés főzőkonyháról történő szállítás útján valósul meg, egyszer használatos
étkészletekben.

•

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos és
fertőtlenítős kézmosására.

Kapcsolattartás:
•

A szülőkkel lehetőség szerint online, vagy telefonon kell a kapcsolatot tartani.

•

Ha mégis szülő jön az iskolába, számára is kötelező a maszk viselése.

Tennivalók vírusfertőzés gyanúja esetén:
•

Ha a tanuló a tanítási nap folyamán a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, azt jelzi
a tanárának, vagy osztályfőnökének.

•

A tüneteket mutató személyt azonnal elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi
orvost.

•

Az osztályfőnök értesíti a szülőt a betegség gyanújáról.

•

Ha az iskola bármely dolgozója a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, azt jelzi az
intézményvezetőnek,

haladéktalanul

elhagyja

az

iskola

épületét,

jelentkezik

a

háziorvosánál.
•

Az intézményvezető haladéktalanul jelzi a fenntartónak a gyanús esetet először telefonon,
majd elektronikus levélben.

•

A tanuló és a dolgozó csak orvosi igazolás felmutatásával jelenhet meg újra az iskolai
foglalkozásokon.
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