Péter András Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037828

ELJÁRÁSRENDEK
A 2020. ÉVBEN AZONOSÍTOTT ÚJ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TEENDŐKRŐL
Érvényes: visszavonásig

Készítette:
………………………………...
Somogyiné Ambrus Erika
intézményvezető

2020. augusztus 31.
OM azonosító: 037828
Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.
Tel./Fax.: 66/371-151

Péter András Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037828

SZÜLŐKNEK:



















A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Beteg gyermek esetén a szülőnek haladéktalanul
tájékoztatni kell ennek tényéről az osztályfőnököt.
A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség
szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén
dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal
elkülönítjük.
A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az
iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fordul elő.
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.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az
oktatásban.
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.
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók tartózkodhatnak.
Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után a járványügyi biztonsági
intézkedések (maszk, távolságtartás) betartása kötelező!
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Egyes esetekben
online értekezletek is tarthatók.
Szülők hivatalos tájékoztatása online formában (KRÉTA, email) történik.
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TANULÓKNAK:




















Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Betegségből gyógyult tanulók kizárólag orvosi igazolás bemutatása
mellett kapcsolódhatnak be újra az iskolai munkába!
Tanórákról történő tanulói távolmaradás hiányzásnak minősül, mely lehet igazolt vagy
igazolatlan
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. Ha a tanuló távolmaradását nem
igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Tantermekben a maszk viselése nem kötelező (de nem is tilos)
Közösségi tereken amennyiben a védőtávolság nem tartható be, úgy az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, folyosókon
illetve az öltözőkben,
Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy
fertőtlenítenie kell a kezét.
Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a
kezet
Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy
ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!
Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell
végezni
Figyelni kell arra, hogy a BÜFÉ megközelítése megváltozott (táblák jelzik a helyes
irányt) és várakozni kizárólag a védőtávolság megtartása mellett lehet! Kiszolgálás
csak orrot és szájat eltakaró maszkot viselő tanulóknak lehetséges! Kerüljük a
csoportosulást! A BÜFÉ működtetése kizárólag a járványügyi előírások megtartása
mellett lehetséges!
Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat.
Különböző osztályokból szerveződő tanulói csoportok esetén fokozottan ügyelni kell a
tanteremben a védőtávolság betartására (amennyiben ez nem lehetséges, akkor az
azonos osztályból érkező tanulók üljenek egymás közelébe)!
A járványügyi készültség idején az oktatáshoz szorosan nem szükséges tárgyak (pl.
vízforraló, bögrék, járványügyi szempontból veszélyesnek minősített tárgyak,
eszközök, stb.) eltávolítása kötelező!
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A járványügyi készültség idején a fertőtlenítés lehetővé tétele érdekében a tanulói
asztalokon, padokban tanórán kívüli időszakban nem maradhat semmi!
Tanórák közötti fertőtlenítéssel érintett tantermekben a szünetekben nem
tartózkodhat senki! Ilyen tantermekbe becsöngetés után belépni csak tanári
felügyelettel lehet!
Tantermek tisztaságára fokozottan kell ügyelni (szemetet kizárólag a
hulladéktárolóba lehet elhelyezni!
Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró)
szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak)
az időjárás függvényében, mely a hetes feladata.
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PEDAGÓGUSOKNAK:




























Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
A tantermekben, ahol a csoportbontás miatt lecsökken a tanulók létszáma, a
tanulók egymástól osztályonként elkülönülve és lehetőség szerint a védőtávolság
megtartása mellett foglaljanak helyet.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott
tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
Csoportbontásos órák esetén a fertőtlenítéssel érintett tanteremben kicsengetés
után nem maradhat senki! Becsöngetés után ezekbe a tantermekbe kizárólag a
tanár engedheti be a diákokat! Ültetésnél fokozottan figyeljünk a távolságtartásra!
Tanórákhoz szükséges segédeszközök (pl. táblafilc, kréta, fénymásolatok)
meglétéről mindenki önmaga köteles gondoskodni! Közösen használt eszközök
(pl. matematikai vonalzó, körző, stb.) esetén a következő használat előtt
fertőtlenítés szükséges.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel
(párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
Testnevelésóra során az öltözőkbe kizárólag akkor mehetnek be kézfertőtlenítés
után a tanulók, ha a másik csoport diákjai már elhagyták az öltözőt és a
fertőtlenítés megtörtént.
Járványügyi készültség alatt a kondiszoba eszközei NEM használhatóak!
Mivel a használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell,
ezért kérjük ezeket az erre kijelölt helyre tenni!
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a
tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető
legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró)
szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is
tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében.
Az esetleges kontaktkutatások miatt a tanulói hiányzásoknak a KRÉTA
rendszerében történő naprakész könyvelése kötelező!
Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása
lehetséges, de nem ajánlott.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg (időpont eltolások, maszk, távolság tartás).
Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai
szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő
edények megfelelő használata)
Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók ne csoportosuljanak és
fokozottan figyelmeztetni kell őket a távolságtartásra, alapvető higiéniai szabályok
betartására.
Az ügyeleteket nagyon pontosan és körültekintően kell ellátni!
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Az intézményeink működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló
és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
o ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb
bútorok vegyszeres tisztítására;
o padló és szőnyegek, egyéb textília tisztítására;
o játékok, sporteszközök tisztítására;
o radiátorok, csövek lemosására;
o ablakok, üvegfelületek tisztítására;
o szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
o képek, tablók, világítótestek portalanítására;
o pókhálók eltávolítására;
o rovar- és rágcsálóirtásra;
o csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10
perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a
pangó víz kifolyjon.
Iskolavezetés az iskolatitkár bevonásával ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről
külön terem- és órarend készül, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok
közötti váltás! Ennek elvégzéséhez külön munkarend készül.
Becsengetések után a tanulók, tanárok által érintett felületek (kilincsek, korlátok,
mosdóhelyiségek) és a segédeszközök fertőtlenítése történik.
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.
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,
o hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az
ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
o informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad,
stb.),
o mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
o padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre
kerüljenek.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
A takarítás tényét dokumentálni kell a munkanaplóban!
Használt eszközök, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek az
eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.
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IDEGENEKNEK (intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek):






Intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak előzetes időpontegyeztetés után tartózkodhatnak az intézmény területén.
Az egyeztetés során az iskolatitkár rögzíti az illető adatait (név, lakcím,
elérhetőség, látogatás időpontja, célja és intézményi helyszíne).
Az intézmény területén kizárólag a megjelölt helyszín megjelölt időtartamban
látogatható.
Az intézmény területén idegenek számára a maszk viselése és a távolságtartás
kötelező!
Az intézmény területén beteg vagy koronavírus fertőzés tüneteit mutató személyek
NEM TARTÓZKODHATNAK!

Eljárásrendek 2020/2021

-7-

Péter András Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037828

Teendők COVID 19 fertőzés gyanújának esetén
Tanuló esetén:
Teendő

Felelős

Gyanús, fertőzés tüneteit mutató (hirtelen 38 fok feletti
láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés,
nehézlégzés) tanuló azonnali izolációja (gimnázium –
földrajz szertár, kollégium – beteg szoba)

Pedagógus,
osztályfőnök
(felügyelet idején maszk és
gumikesztyű használata kötelező!)

Iskolatitkár azonnali értesítése a tanuló adatainak (név, Pedagógus, osztályfőnök
osztály) megadása

Szülő, iskolaorvos azonnali értesítése

Iskolatitkár

Adott napon rendkívüli esemény jelentése a Tankerület Intézményvezető
felé

Az Operatív Törzs digitális munkarendre történő Intézményvezető
átállásra utasító döntéséről történő tájékoztatás felülete:
KRÉTA, iskolai honlap
Az Operatív Törzs digitális munkarendre történő Iskolavezetés,
osztályfőnökök,
átállásra utasító döntésének végrehajtási felülete: munkaközösség-vezetők,
KRÉTA, Google Classroom
szaktanárok
Kapcsolattartás szülőkkel

Osztályfőnökök

Kapcsolattartás diákokkal

Osztályfőnökök, szaktanárok

Kapcsolattartás tanárokkal

Munkaközösség-vezetők,
iskolavezetés

Igazolt
koronavírus-fertőzés
esetén
jelenteni Intézményvezető
(érintettek száma, státusza/tanuló, pedagógus, érintett
csoport/osztály
fontosabb
adatai)
a
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen
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Kolléga esetén:
Teendő

Felelős

Gyanús kolléga fertőzés tüneteit mutató (hirtelen 38 fok Kolléga (felügyelet alatt maszk és
feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, gumikesztyű használata kötelező!)
nehézlégzés) kolléga azonnali izolációja (gimnázium –
földrajz szertár, kollégium – beteg szoba)

Iskolatitkár azonnali értesítése, a kolléga nevének Kolléga
megadása

Mentő, háziorvos azonnali értesítése

Iskolatitkár

Adott napon rendkívüli esemény jelentése a Tankerület Intézményvezető
felé
Illetékes
szerv
(Operatív
Törzs)
döntéséről Intézményvezető
haladéktalanul értesíteni az iskolai közösséget –
felülete: KRÉTA, iskolai honlap
Igazolt
koronavírus-fertőzés
esetén
jelenteni Intézményvezető
(érintettek száma, státusza/tanuló, pedagógus, érintett
csoport/osztály
fontosabb
adatai)
a
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen
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