Intézkedések
a COVID-19 vírus okozta járvány terjedésének megelőzése érdekében
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
Mélykút
Készült az EMMI 2020. szeptember 7-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 2.
verzió című protokollja alapján.
1. Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs
olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, …
stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem
tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban
valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel.
2. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a
gyermek orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát és gyermekorvosát
(háziorvosát) értesíteni, ha a gyermek estében fennáll a koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés.
3. Amennyiben egy gyermeknél az iskolai tartózkodás ideje alatt fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost, a védőnőt
és a szülőt, gondviselőt. Az érvényes eljárásrend szerint az orvos dönt a további
teendőkről. Ha a tünetek alapján az iskolaorvos úgy dönt, hogy a gyermek nem
tartózkodhat közösségben, a szülőket értesítjük, és megbeszéljük velük a gyermek
iskolából való távozásának módját. (A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban nyilatkozatot tenni.)
A tanuló ilyen esetben, illetve minden orvosi beavatkozást igénylő távollét esetén csak
orvosi
gazolás
birtokában
térhet
vissza
az
iskolába.
Igazolt KOVID-19 fertőzés esetén az intézmény köteles az eljárásrendnek megfelelően
értesíteni a felettes oktatásügyi szerveket is.
4. Az intézményben a tanulók és a munkatársak körében jelenleg ajánlott, de nem kötelező
a szájmaszk viselése.
5. Azok számára, akik hivatalos ügyben keresik fel az iskolát, a szájmaszk viselése
kötelező.
6. Az intézményt látogató minden személy köteles a bejáratnál alapos kézfertőtlenítést
végezni.
7. Kérjük a szülőket, hozzátartozókat, hogy csak indokolt esetben jöjjenek be az iskolába,
illetve akkor, ha az intézmény erre kéri őket. Felmerülő ügyeiket egyébként lehetőleg
telefonon (+36-77-460-055), illetve e-mailben (szt.tamas.melykut@gmail.com)
intézzék,
gyermekeiket
lehetőség
szerint
az
iskolán
kívül
várják.
A látogatók a főbejáraton léphetnek be. Csak a hivatalokat kereshetik fel, s csak a
Rákóczi utcai kijáraton át távozhatnak. (Ezzel biztosítjuk az intézményen belül az
egyirányú forgalmat, ami mérsékelheti a járvánnyal kapcsolatos veszélyeket.)

8. Külön felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy az intézményt csak az
intézményvezetés engedélyével látogathatják.
9. A szülői értekezletek megszervezésére úgy történik, hogy egy épületrészben egyszerre
csak egy osztály szülői értekezletére kerüljön sor.
10. Azon rendezvényeket, amelyeken nagyobb csoportok kialakulása elkerülhetetlen,
jelenleg szünetelteti az intézmény. (Pl.: osztálykirándulás, sportnap, bál, … stb.
11. A csoportosulások elkerülése érdekében az iskolába érkező 1-4. évfolyamos tanulók
a Petőfi téri mellékbejáratot használhatják (a D és az E épület között); az 5-8. évfolyam
tanulói pedig a főbejáraton keresztül érkezzenek (az E és az F épület között).
A délutáni foglalkozások végén az alsó tagozatos tanulók a Petőfi téri mellékbejáraton
keresztül; a felső tagozatosok a főbejáraton át távozhatnak.
12. A veszélyt hordozó csoportosulás elkerülése érdekében az 1-4. évfolyam osztályaiban
a tanítás 7 óra 55 perckor kezdődik. Az első óra időtartama 40 perc. Ezzel elérjük, hogy
a tanulók a mosdókban és az udvaron sem találkoznak a felsős diákokkal. Az alsó
tagozat osztályaiban az utolsó tanóra szintén 40 perces lesz. Ezzel elérjük, hogy az
ebédlőben se torlódjon fel a megengedettnél nagyobb számú tanuló.
13. Az osztálytermeket az épületben úgy választottuk ki a jelenlegi helyzetben ideiglenes
jelleggel, hogy az egyes évfolyamok a tanítási nap folyamán a tantermekben lehetőség
szerint ne találkozzanak
14. A tanulók az idegen nyelvi, az informatika, a testnevelés, a református hittan, az etika
tantárgyak tanóráin, valamint a fejlesztő foglalkozások idején változtatnak tantermet.
(Azokba a tantermekben, amelyeket naponta több tanulócsoport is látogat, a
rendelkezésünkre álló eszközökkel minden foglalkozás után fertőtlenítés történik.)
15. Kérjük a tanulókat arra, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint
kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust.
16. Kérjük, hogy az osztályok a számukra kijelölt mosdókat használják. Minden mosdóban
fertőtlenítő szappan és papírtörlő áll a tanulók rendelkezésére, melyek szabályos
használatára a falakon elhelyezett információs táblák emlékeztetnek. Tisztelettel kérjük
a kedves szülőket, hogy szíveskedjenek felhívni gyermekek figyelmét ezen eszközök
szakszerű és takarékos használatára. (A mosdókban a technikai személyzet tagjai
minden szünet után fertőtlenítést végeznek.)
17. A testnevelés tantárgy óráit az időjárás függvényében szabadtéren szervezzük meg. Az
órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés tanórák
időtartama szükség esetén 45 percnél valamivel rövidebb lesz, így elkerüljük az
öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű tartózkodását. (A testnevelők órára
lebontott, a járvány megelőzése szempontjából biztonságos programot dolgoznak ki.)
18. A tantermekben a tanórák idején gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti
folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok
lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.

19. A technikai személyzet minden tanítási nap végén fertőtlenítő takarítást végez. 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 történő fertőtlenítése megtörténjen.
20. Az egyes osztályok az órarend alapján számukra napi bontásban kialakított étkeztetési
rend szerint ebédelhetnek. Az étkezési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az ebédlőben se
csoportosulhassanak a tanulók. Az ebédlőben az étkezést biztosító intézmény által
kialakított szabályok vannak érvényben, amihez az iskola minden tekintetben
alkalmazkodik.
21. Az intézményben az egészségügyi szűrő vizsgálatok jelenleg érvényes
rendelkezéseknek megfelelően zajlanak. Az egészségügyi vizsgálatok során minden
óvintézkedés betartásáról gondoskodik az intézmény. (Rendszeres fertőtlenítés,
kézmosás, állandó szellőztetés, védőfelszerelés (ha szükséges), tanulócsoportok
találkozásának elkerülése …)
22. 2020. október első napjától kötelező az intézményt látogató valamennyi személy
esetében a testhőmérséklet mérése. A mérési pontok a Petőfi téri két bejáratnál
találhatók. A jelenleg érvényes előírások szerint a 37,8 °C számít kritikus
testhőmérsékletnek. Ha ezt (esetleg ennél is magasabb értéket mutat a mérés, az érintett
személyt elkülönítjük, majd a mérést megismételjük. Ha egy tanulónál a megismételt
mérés is kritikus értéket mutat, haladéktalanul felvesszük a szülővel, gondviselővel a
kapcsolatot, és megbeszéljük a további teendőket.
23. A fenti eljárásrend az iskola összes dolgozójára, tanulójára, látogatójára, a védőnőre, az
iskolaorvosra, továbbá az iskolába műszaki okokból belépő munkavállalókra, valamint
a hivatalos ügyben iskolát látogató szülőkre egyaránt vonatkozik.
24. Az intézmény a koronavírussal kapcsolatban csak hivatalos forrásokból tájékozódik, s
ha szükséges, az innen szerzett információkat a szülőkkel megosztja.
25. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.
26. Jelen eljárásrend az intézmény honlapján megtalálható (www.szenttamas-melykut.hu).
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