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INTEZKEINST TERV
(melyet a nevel6testtilettel egyeztetve a2020-21, tandvben jhrvhnyngyi k6szenl6t idejlnaz
Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma iitalkeszitett elj6r6srend es a. keruleti
gyermekorvo s ok

A

sz

akvel em enye alapj im

d

olgoztunk ki)

jhrvdnyUgyi adatok es az EMMI ftmutatoja alapliln szeptember elsejen

nevel6s-oktat6st kezdunk iskol6nkban.

A

a.

hagyom6nyos

nevelo-oktato munka fontossdrg6t fenntartva,

mindent megeloz azonban az egeszsdg v6deleme.
Fel kell k6szUlniink a vedekezlsre es a megelozesre, ezdrt az alitbbr terv szerint mukodtetjuk
az rskolifi

-

visszavon6sie.

Ilagyomdnyos nevel6s-oktatris v6d 6int6zked6sekkel

I.

FELKESZUT,NS
I.7 Intezm6nyunkben alapos, mindenre kiterjed6 fertStlenit5 takarititst vegeztrink,

a

vezetoi ellenorzds mestort6nt.

1.2 Kdvetjik az Oktat6si Hivatal honlapj6n a Tan6vnyit6 2020 cimen aloldalt,
amelyen kereszttil az aktutirs szakhgazati inform6ciok mellett a jhwhny elleni
vddekezdsre val6 felkeszrilessel kapcsolatos 6s a koznevel6si intezmenyeket

erint6 kiemelt hireket, thjdkoztat6kat, feladatokat i s megtal6lj uk.

2. AZ INTfi)ZMENY

LATOGATASA, RENDEZVnNynx, KIRANDULASOK

2.1 Iskol6nkat kizhr6lag eg6szs6ges, trineteket nem mutat6 gyermek, tanul6
kitogathatj a. Az oktat6sban-nevelesber es az intezm6ny mrikodtet6sdben csak
eg6szs6ges 6s

tiinetmentes dolgoz6 vehet rfiszt. A szi.il6ket t616koztat1uk arrol,

amennyiben gyermekrikn6l ttineteket 6szlelnek, a Nemzeti
Nepegeszsegugyi Kozpont (NNK) aktu6lis elj6r6srendj e alapjin
gondoskodjanak orvosi vizsgiiatrol. A sztil6 koteles az rskoltfi 6rtesiteni, ha a

hogy

gyermekn6l koronavirus-gyanri vagy rgazolt fert6z6s van.

2.2 Meg kell el6zmink a csoportosul6sokat a tanev folyam6n mind az rntezmeny
tertilet6n, mind az rntezmeny epiilete elott. Ezert a reggeli 6rkez6skor a

Hullad6kudvar fel6li nagy kaput is kinyitjuk, igy az 6ptiletbe a fobejttrat
(alsosok) es az udvar fel6l (fels6sdk) is bejuthatnak a gyerekek. A sztil6ket
k6rjiik, hogy az 6piiletbe ne l6pjenek be, gyerekeikt6l a kapun6l vagy az
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iskola udvarhn bicsizzanak. Ha mindenkdppen be kell lepniuk az 6puletbe
(rigyintez6s, elektronikusan nem rnLezhetl tigy miatt), kdrjrik, hogy viseljenek
maszkot, aportitn|l elhelyezett fert6tlenit6thaszniijikvagy mossanak kezet.
2.3 Normal, legalabb f,!l perces alaposan vdgzett szappqnos kdzmosas rnegfelelc)
vedettseget jelent a gyermekek szamara.
2.4 K6rjtrk, hogy a gyerekek lehet6leg 7.25 es 7.45 kozdtt 6rkezzenek csokkentve a
csoportosul6sok kialakul6s6nak lehet6seget. Term6szetesen a kordbban
erkez6sre

is van lehet6s6g. 7.00

ordt6l pedagogiai asszisztens fehigyel

a

gyerekekre.
2.5 Als6sok a fobej6raton, a megszokott rendben 6s utvonalon,kezfertotlenites ut6n
azonnal az osztillty'rcrmrikbe mennek, ahol az 1. tanit6si 6rdt tart6 pedagogus

aki 7 .30-ra 6rkezik

-

-

vhrja a gyerekeket

2.6 Fels6stik: a Hulladekudvar fel6li nagykapun keresztril bej6nnek azudvarramajd
a pingporngoz6ban gyulekeznek, ahonnan az 6rarend szerintr 1. or6juk helyszin6re

L

6rffi tarto pedagogus vtrja oket 7.30-t61. A tanulok a sajdt
osztflytelmtikbe az els6 ora el6tt csak addig mehetnek be, amig a telefonjukat
beteszik a gyrijt6dobozba, illetve amennyiben az elso orijuk testnevel6s, bemehetnek
a tornazs;ilkert. Az utolso tanit6si 6ra utdn a tanul6k csak akkor vehetik ki a
gyiijt6dollozbol a sajilt telefonjukat (oszt6lyfonok, vagy az |ltala rnegbizott
mennek, ahol az

pedag6guLslpedag6grai asszisztens jelenletdben), ha asajht fert6tlenito kenddjrikkel a

kesztileket 6ttdrolt6k.

Az emeletre felvonulishoz a pingpongoz6val szemkiizti

l6pcs6t haszniljrik a fels6siik.
2.7 A biif6 reggel csak a ktils6 ajton keres zt:d,l kdzelithetS meg 7 '.50-rg, uthna azt az

ajt6tbezftrjuk es az aula fel6li ajt6 lesz nyitva Qelz6 csikok lesznek felragasztva). A
brif6t csalr a megfelel6 t6volsiig betarthshval6s lehet6leg maszkbanhasznillhatjilk,
2.8 A szulok d6lut6n szint6n az iskola el6ttvilrjilk a gyerekeket. A pedagogusok
tdjekoztatjfrk a sztil6ket, hogy az 6prilet el6tti terulet mely reszere kiserik 16 ora
el6tt a kicsiket (1-4. 6vfolyam + napkdzi), ahol ,,atttrdi6k6ket venni". igy

elkenilhet6 a kapuban valo zsirfolts6g.

2.9 Az

oszt6lytermekben lehet6s6g szerint gondoskodunk a tanulok lazthb
elhelyez6s6r6l. A tanit6si 6r6kon, foglalkoz6sokon a maszk viselese lehetsdges,

de nem kotelez6. Maszkot a fels6 tasozatosoknak
kiitrelez6 hasznilni"

a tanteremviltdskor

2.10 A krSz6ss6gi terekben igyeksztnk a 1,5 m6teres v6d6t6vols6got megtartani,ha
ez nem tarthat6 be, a fels6 Iagozatonjavasolt a szhjat 6s omot eltakaro maszk
visel6se.
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2,11 Agyerekeket fel kell kesziteni arra, hogy a sztinetekben sem csoportosulhatnak,
tartani kell a t6vols6got.

2.12

A

tantermi oktat6s sor6n az oszt6lyok kevered6s6t meg'el6zend6, arra
tiireksziink, hogy az osztiiyok a sajit termiikben tartfizkodjanak. Az
angolcsoportok es informatika, egy-egy speci6lis teremherz kotdtt 6rai
teremhaszn6lat ut6n az oszt6lvok v6lt6sa kozdtt a tantermekben
fehiletfert6tlenit6st v6gezunk,

2.I3 A testnevel6sorfkat az idljhrhs ftiggvenydben javasolt szabad teren megtartani.
Az 6rdk sor6n mellozni kell a szoros testi kontaktust ig6nyl6 feladatokat.
Amennyiben ez megsem kenilheto el, akkor ezeket filando edzopartnerrel
(p6rokban, kiscsoportokban) kell v6gezni. A testnevel6s or6kra vonatkoz6an a
testnevel6 tandrok r6szletes protokollt iillitottakdssze, ami az elj6r6srend v6gen

L

sz. melldkletkent megtal6lhato.

2.I4 A gyermekorvosok nagy kockazatnak tartjak zarttdrben a kozAs dnekldst, ezdrt az
enekdrakon a zenehallgatast vagt jo idd esetdn a szabadban valo dnekldst
r d s z e s ftj iik e lcinyb en.

215

A, megfelel6 v6d6t6vo1s6g betart6sa kuldndsen fontos a mosdol<ban, illetve az

oltoz6kben, ezdrt alornaoritk el6tti es ut6ni dltozdsnel tekintettel kell lenni arra,

hogy elkerulheto legyen az lltdzokben tdrt6no csoportosul6s. A biztons6gos
oltdz6s 6rdek6ben ig6nybe vehetok az osztillTtermek is. Jelenleg a gyerekek
mozgdshnak biztosit6sa mellett az egeszslg megorz6se a legfontosabb.

2.16 A csenget6si rendet nemviito^atjuk meg, de rovidebb tan6rdktarttnht vezetjuk
be.

2.17 Tiz perccel az ora v6ge elott lesz egy jelzocsengetes a pedagogusnak
figyelmeztet6sril, hogy adja f6l a hini feladatot, zhrja le az orilt. A tan6rit
,,negyvenkor" kell befejezni, igy hagyva id6t a mosd6hasznhlalra, setfra megel6zve az osil.illyok kevered6s6t

-

es

id6t biztositva a padok ftrt6tlenit6s6re.

Azudvarr szrinet rendj6t iltdolgozzuk, igy beoszt6s szerint

- a csoportosul6st, az

oszt6rlyok keveredeset megakad6lyozva - megytink a gyerekekkel leveg6zni.

2.I8 Az udvari

szUnet rendj6t nemileg iltdolgozzuk

-

a csoportosul6st, az osztirlyok

kevered6set megakadillyozva - megytink a gyerekekkel leveg6zni.

2.I9 A

szok6sos udvari nagyszunetben (1I'.40-I2:10) csak

a felso

tagozatosok

tarlozkodhatnak az udvaron a sztiks6ges t6vols6g betart6s6va.l 6s keri.ilve a
csoportosul6sok kialakul6s6t.
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2.20 Az ais6sok a3. oraut6ni szrinetben mehetnek ki azudvarra(kis udvar/nagy udvar
beoszt6s szerint). Az ,,udvaros" szunetek ut6ni orakezdest az also tagozaton
rugalmasan kezeljtik.

2.2I

Javavsoljuk az als6s osztSlyoknak, hogy vegy6k igenybe az iskola kornyezet6ben

tal6lhat6

j 6t s z oter ek et.

2.22 A tantermeket minden sztinetben alaposan et kell szelloztetni. A szell6ztetds
hatr5konys6ga miatt a folso ablakokat is ki lehet nyitni, de csak a pedagogus
jelenl6tdben, Tanor6k ideje alatt is nyitva lehet tartani az ablakokaL Ha az
id6l5rhs miatt nem tudunk udvarra menni, akkor meg ink6bb fontos a tantermek
szellloztetese.

2.23 A tan6vnyito rinneps6get a korfrbban megkrilddtt rend szerint csak a leend6
elsosdknek 6s szuleiknek, illetve a m6sodik evfolyamos tanuloknak szervezrink.

2.24 Az osztillykrcilndul6sok 6s tanulm6nyi kir6ndulisok belfoldi megval6sit6sa
lehets6ges, de megfontolando,

2.25 A ,szeptemberi sziilcii drtekezleteket csak az els6 es otodik eufolyamon tartjuk
szemdlyes jelenldttel, a tobbi eufolyamon a Teams hasznalatqval online tartjuk.
A siteptemberi sziilcji drtekezletek napokra elosztott rendjet, iddpontjdt es m1djat
a munkaterv tartalmazza.
2.26 A tandv soran a sziiksdges informaci6kat elscjsorban e-mailben, masodsorbqn a
Tea,ms feliileten es harmadsorban a Koznetteldsi Regisztraci6s ds Tanulmanyi
Alaprendszerben (KRETO juttatjuk el a sziilcikhoz.

2.27 Kerjuk, hogy az elso sziil6i ertekezletig minden csal6d ellen6rrzze (elsosok
kiv6tel6vel), hogy tudjdk- e a gondvisel6i kodjaikkal, a gyerekek a tanul6i

kodjukkal

a KRETA-I

haszn6lni.

Az

els6s szul6k es tanulok

a

sztil6i

6rterkezleten kapj6k meg a belep6si kodokat. Ha a bel6p6s a megadott kodokkal

nem sikenilne, az oszt6lyfonoknek jelezz6k.

228 A kenileti versenyeket id6n nem szervezzik meg, kizdr6lag iskolai versenyek
lesz:nek.

2.29 Kdrjbk, hogy ha az osztitly szriloi kozott van orvos, segitse szril6t6rsait korrekt
infcrrm6ciokkal.

2.30 Mindannyiunk

szitmhra nagyon fontos, hogy felel6ss6gteljesen, a
lehet6s6gekhez k6pest higgadtan kezeljtik a neh6zs6geket, P6nik- es
hangulatkelt6s nem segit az esetleg felmenil6 prob16m6k megoldris6ban.
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3.

EGESZSECUCYT SZEMPONTBoL BIZTONSACOS XONNY'NZNT

KIALAKiTASA
3.1 A bejitratnill virusdlo hatdsri k6zfert6tlenit6t biztositunk, onns;k haszntiattra
felhivjuk

a

figyelmet . Azint6zm6nybe 6rkez6skor, 6tkez6sek el6tt 6s ut6n minden

belepo alaposan mosson kezel vagy fert6tlenitse a kezdt (a gyerekek, tanulok
esetdben ink6bb javasolt a szappanos k6zmos6rs).
3.2

A

tantermekben, a mosd6kban, ebddlci elcitt biztosftluk a szapponos k,lzmosasi
lehetdsdget, melyet lehetrisdg szerint virusdlci hatasu liezfertcitlenftesi
le

het cis d g ge I ke I I ki e gd

sz

iteni. Ke zt 0r l4 sr e pap ir t or I cik bi zt o sftunk,

A tornaoltoz6kben is biztosftjuk a szappanos kdzmosasi lehetriseget.
3.3 Kiemelt figyelmet kell forditani az alapveto higien6s szab6lyoh betartilsa. Az
egyes tevekenys6geket megelozoen 6s azokat kdvetoen szappanos k6zmos6ssal
vagy alkoholos kezfert6tlenit6ssel kell biztositani a szem6lyes tis:ztas6got.

3.4 .A szem6lyi higidne alapveto szab|lyairol a tanulok

r6szl,etes,

az

adott

korosaflynak megfelelo szintu titjlkoztatitst kapnak az elso naporn. A szul6ket is
kdrjilk, hogy a gyermekeknek tanitsdk meg az igynevezett koh.6g6si etikettet:

papir zsebkend6 haszntiata kohog6skor, trisszent6skor, m4jd

a

haszniit

zsebkend6 szemetes kuk6ba dob6sa 6s alapos k6zmos6s, esetleg ft:ezfert6tlenites.

A gyerekekn6l mindig legyen papir zsebkend6.

35 A kohog6ssel, trisszent6ssel a krilonboz6 feluletekre kenilt virus inaktivil6sa
erdek6ben fokozottan rigyelunk az rntezmlny tisztas6gilra, a napi tobbszori
feft6tlenit6 takariths (termekben, a folyos6kon 6s a szoci6lis helyis6gekben)
elv6gz6sdre. Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a kezzel gyakran erintett

feltileteket (a padok, asztalok, szdkek, az ajt6-, ablakkilincsek, korl6tok, villany-

informatikai eszkozok (billentytizet, monitor, eg6r, egerpad
stb.), mosdok csaptelepei, WC lehrizok stb,) valamint a padlot es a moshato
falfelUleteket virusol6 hat6sf szerrel fertotlenitsuk.
6s egy6b kapcsol6k,

36 A takarit6st, fertotlenit6st irgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanul6k
egeszs6get ne vesz6lyeztesse. A takarithst vegzo dolgozok reszere a felhaszntlt
szernek megfelel6 v6d6eszkdzt biztositunk es azok visel6se szrikrieges.

JI

Zdrt terben a k6rokozok koncentrhci6jdnak csdkkent6se 6rde:k6ben kiemelt
figyelmet kell forditani a folyamatos vagy rendszeres, fokoz:ott intenzit5sri
term6szetes szelloztet6sre, mely vonatkozik minden zitrlterre, igy a folyos6kra,

valamint a szoci6lis helyis6gekre is. A helyisegek ablak6t idojhrhs 6s kdrnyezo
forgalom fiiggv6ny6ben lehet6s6g szerint nyitva kell tartani.
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3.8 Az iskol6ban hasznillt j6tdkok, sporteszkozdk, j6tszot6rr eszkozok fehiletdt
rendszeresen fertotleniteni kell.

4.

ETKEZTETESRE VONATKOZO SZABALYOK

4.1 Fokozottan kell tigyelnr az 6tkez6s helyszin6nek tisztashgfra, a rendszeres
fert6tlenit6s6re. A feltiletek tisztitisakor rigyelni kell a kdrnyezet
viruslmentessegdnek a meg6rzesere, a munkafolyamatok megfelel6
szett iil as ztds 6 al, v al amirrt gy ako rib b fertotl e nit

ess

el.

4.2 Etkezes elott 6s ut6n kiemelt figyelmet kell forditani a gyermekek alapos
szappanos kezmos6s6ra vagy kezfert6tlenites6re.

4.3 Az etkezeseket rigy kell megszervezni, hogy az osil.|lyok kevered6se elkenilheto
legyr:n, sorban 5ll6s eseten a v6d6t6vols6g betarthato legyen.

4.4 Az titteremben a kozos hasznSlatt eszkozok tiszthntartds6ra, fert6tlenit6s6re
fokozottan kell figyelni

4.5 Ajarrlott a

brzLonsdgos hokezel6ssel (legal6bb

2

percen

6t tarto

72oC-os

magh6mdrs6kletet, vagy az 6te1 minden pontj6n legal6bb 75oC-ot biztosit)
k6szjlthet6 etelek 6tlapon tartdsa. Kiemelten fontos a zoldsegek, gyr"imolcsok

alapos folyovizes lemos6sa.
tarra..lmaz6 6telek feltf

l

al 6s

A

nyers, ke116en nem tisztithat6 alapanyagol

a kenilend6.

4.6 Rendkiviil fontos a gyermekek 6ltal haszn|lt ed6nyek, evSeszkozok, poharak,
tillcdk megfelelo hat6sfokir fert6tlenit6 mosogat6sa, a tiszta ev6eszkozok,
poharak, t6ny6rok, tttlcitk cseppfertoz6st6l v6dett tarolilsa, onkiszolg6lo
rendszerben torten6 t6lal6sn6l az evoeszkozok, t6nydrok, poharak gyermekek
|ltali tapogathshnak elkenilese, pl.: ev6eszkozok szalvetdk egy6ni
csontagol6s6val. A keny6rkosarak tisztitdsa, abenntik elhelyezett kendok cserdje
mindlen haszn|latot kovetSen indokolt. A textili6k gepi uton tort6no fert6tlenit6
moshsa aj6nlott.

4,7

Klrjnk a szril6ket, hogy aki csak teheti, az online rigyintdzestvillassza.

4.8 Szerertn6nk, ha a fels6siik csomagolva kapndk az eb6det, amit a gyerekek
hazavihetnek. (A fenntart6, az onkormdnyzat 6s a szolg6ltato meg6llapod6s6tol
frigg,S lehet6s6g lesz.)

4.9 Az a pedagogiai asszisztens, aki az aulilban i.igyeletes, segit az eb6deles
koordin6l6s6ban, 6hivjale az elozetesen beosztott ebddel6si rend szerrntr soron
k0vetkezo osdLlyt (nem kell az L evfolyamnak ,,adogat6s" pedag6grar
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asszisztens)

Az etteremben az aszlalok fert6tlenit6se ket osztilly kozdtt szint6n

egy pedagogiai asszisztens feladata, (beoszths szerint)

5. ISKOLA

EGESZSECTJCYT ELLATAS SZABALYAI

5.I. Az iskolai a szirovizsg6latokat, es egyeb feladatokat marad6ktalanul el kell
v|gezni.
5.2. A jhrvilnyngyi k6sztilts6g idoszakhban a pedag6gusok, a v6d6n6, az iskolaorvos
6s a tanulok folyamatosan egyiittmiikodnek egym6ssal.

5.3. A szem6lyes taliikozdst igdnylS teend6k eset6ben

-

ved6n6i szirovizsgillatok,

tisztashgr vrzsgfilatok, v6d6olt6sok, v6d6noi fogadoora - a feladatok elvdgzese a
fenti j 6rv6nyilgyi 6vint6zked6sek (szem6lyi higi6n e, a hasznttlt eszkdzok

fert6tlenit6se, szelloztetes, zsffolts6g kenil6se, maszkhaszn|lat) ligyelembe
vetel6vel tdrt6nik. A megfelelo szervezessel (id6beli ritemez6s, pontos id6pont
az elter o o sztillyokb an
csdkkenteni kell

meg ad6 s6v al)

t

anu lo

k kozotti

t al

6lkoz6so

k sz|mitt

5.4. Az egeszs6gUgyi ell6t6s sor6n be kell tartani azinfekci6kontroll szab6lyokat (a
koronavirustol fi.iggetlentil is). A szirovizsg6latok helyszinen (istrrolaorvosi

rendel6/v6d6n6i szoba I szir ovizsg6lati helyi s eg, v6don6i tan6csaclo) biztositani
kell a szappanos k6zmos6s es akezfert6tlenit6s lehet6s6get, gondoskodunk a
fert6tlenit6 szere s t akarit6srol

e

s a gyako

ri szelloztetesr6l.

5.5. Amennyiben az eglszsegngyi elltfiits sor6n a gyermekn6l fert6z6s trinetei
6szlelhet6k, jelen tftjdkoztat6,,Teend6k beteg szemely eset6n" pontja szerinti
int6zkeddsek megt6tele szuks6ges, mely egyidejiileg kieg6szitendo avrzsg|latok
felfuggeszt6s6vel, a helyis6g es az eszklzok fertotlenit6s6vel, 6s alapos
szellSztetessel.

6. TANULoI

UTNNYZASOK KEZELESE

6.1, Annak a tanulonak az iskolai hiinyzftsilt, aki a virusfert6z6s szempontj6bol
veszllyeztetett csoportba tartozik tartos betegs6ge (p6ld6ul sziv-6rrendszeri
megbetegedesek, cukorbetegs69, llgzSszervi megbetegedesek, rosszindulatir
daganatos megbeteged6sek, m6j- 6s vesebetegs6gek) vagy p6ld6ul
immunszupprrmillt illlapota miatt, errol orvosi igazol6ssal rendelkezik, 6s azt
bemutatja, esetleges hi|nyzitsttt igazolt hitnyzdsnak kell tekinteni. Igazolt
hiinyzhsnak tekintendo tovtbb6, ha a gyermek, a tanulo hatos6gi kararrt.enba
kenil a r 6sz6r e el6irt kar anten ido szakitr a.
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62 Ezen rdoszakban a tanulo az otthona elhagy6sa n6lktil, a pedagogusokkal
egyeztetett kapcsolattart6si 6s sz6monker6si forma mellett (KRETA ds
levelezorendszer) r6szt vehet az oktat6sban.

63

A

gyermek, a tanul6 t6volmaradilsi:al kapcsolatos valamennyi szabt'iy a
neveldsi-oktat6si intezmenyek mtikodds6rol 6s a kdzneveldsi int6zmenyek
n6vhaszn6latdrol sz6l6 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint
6rvenyes, azok betart6sa szerint szriks6ges elj 6rni.

6.4. AHiizirendet modositjuk: a sziil6 15 napot igazolhat egy tan6vben a gyermek
hi6nlzhsa eset6n.

6.5. Ha a gyermek karantenban van, amely

hosszas t6voll6tet

jelent a tanul6st61,

lehet6seget biztositunk, hogy otthonrol r6szt vegyen az 6rdn. Szokvdnyos

hilff/z\s (megfinhs,

em6szt6si gondok

- tehit nem COVID

megbetegedes

eset(:n) a szokdsos rend szerint, a KRETA vagy a Teams rendszer6ben kovetve a

tananyagot es ahini feladatot tudj6k potolni a gyerekek ahi|nyzitst.

7.

TEENDOK BETEG SZEMELY ESETEN

7"1. Amennyiben egy gyermekn6l, pedagogusnill, vagy egyeb dolgozonfi fert6zes
ttinel.ei 6szlelhet6k,haladektalanul el kell ot kriloniteni, egyittal ertesiteni kell az

iskolaeg6szs6grigyi orvost, akr az 6rv6nyes elj6r6srend szerint dont a tov6bbi

teend6krol. Gyermek eset6n a sz:i'lolgondvisel6 ertesit6s6rol is gondoskodni kell,
akinek a figyelm6t fel kell hivni arra, hogy felt6tlemil keressek meg telefonon a
gyerrmek h6ziorvos6tlhfni gyermekorvos6t. ,Azt kovetoen az orvos utasit6sainak
alapj|n jhrjanak el.

7.2.

A

broteg gyermek feltigyelet6t ell6to szem6lynek kesztyri 6s maszk haszn|lata

kotelez6.

7.3. Amennyiben felmenil a COVID-I9 fert6zes gyanifia, fontos, hogy rnegfelelo
felkdsztilts6ggel rendelkezo egeszsegrigyi dolgoz6 keniljon 6rtesitesre. A
h6ziorvos,

hivi gyermekorvos, illetve a kezel6orvos jogosult a COVID-l9

fertozes gyanujdra vonatkoz6an nyilatkozni. Amennyiben fenn6ll a gyani, nekik
koteless6gilk az NNK 6ltal kiadott aktu6lis elj6r6srendnek megfeleloen ellittni a
beteggel kapcsolatos teend6ket.

7.4, Agyermek aziskolilba- hasonl6an mds megbeteged6sekhez -ktzirolag orvosi
igazcll6ssal terhet vissza, melyet azintlzmenyek el kell fogadnia, azL sajtfi
hat6skorben nem bir6lhatja felul.
7.5. Amennyiben kronikus betegs6ggel el6 gyermek azij koronavirus okozta
jhrvhnyngyrhelyzet miatt speci6lis elj6r6st, vedelmet ig6nye1, err6l a
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kezel6orvosnak kell ddntenie, mely alapj6n a szuks6ges int6zkeddseket meg kell
tenni.

8. INTEZKEINSNT

FERT6ZESSEL NNTNTNTT INTEZMNNYNT

ESETEBEN
8.1. Annak erdek6ben, hogy sziikseg eseten minden iskola felkesztilt legyen a

munkarend atalakililsara, a nevelotesttiletnek ki kell dolgoznia a sraj6t

protokollj6t 6s bevezet6s6re fel kell keszulnie. Ehhez kovess6k az:, rntezmenyek
az Oktatini Hivatal honlapj6n klzzetetelre kerul6 modszertani ajlLnl6st.
8.2. Ha azintezm6nnyel jogviszonyban 6llo tanu16, pedagogus vagy egyeb szemely
tesztje koronavirus-pozitiv, az adatok alapjtn az EMMI es az NNK kozosen
megvtzsghlja, hogy szukseges-e elrendelnr az rnlezm6nyben m6s munkarendet.

Az

rntezm6nyben a tantermen kivuli, digitAlis munkarend bevezetes6rol az
Operativ Torzs ddnt. Az tntezmeny a jogszabiiyok alapj6n arrajogosult szervt6l

haladektalanul t|jekoztatdst kap a dontesrol Az i*6ll6st okozo 6llapot
megszr.inese ut6n az intezmeny jelzdst l<ap arra, hogy t6rjen vissza a normfl
munkarend szerinti oktatas folytat6s6ra. A tov6bbi n6peg6szsdgiigyi dontdseket
az
8. 3 .

NNK

es az errntett szewezetekhozztrk meg es hajtj6k v6gre.

A tantermen kivuli, digit6lis munkarendben
ellenorz6se es tAmogathsa

a

a nevel6s-oktat6rs, a tanul6si

pedagogusok es

folyamat

a tanulok online vagy

m6s,

taliikoztnt nem ig6ny16 kapcsolattban- elsosorban digit6lis eszkozok
alkalmazfxixal - tortenik. A tanulok a tantermen kiviili, digitirlis munkarend
elrendel6s6t koveto naptol aziskolin oktat6si celbol nem l6togathatjttk.
szemelyes

8.4. Amennyiben egy nevelesi-oktat6si rntezmenyben 6tmenetileg elrendelesre kerul

a tantermen kivuli, digitdlis munkarend, a gyermekfelugyeletet az erintett
intezm6nyben meg kell szerveznt a szilol<thmogatfrsa erdekdben. Amennyiben

az rntezmenyben objektiv okokbol nem szervezheto meg a gyermekfeliigyelet,
arrol a tankeruleti kozpont gondoskodik.
8.5. A gyermekfelugyelet sor6n a gyermek6tkeztet6si feladat ell6toj6nak viiltozatlanul

biztositania kell a gyermeketkeztet6st.

9. KOMMUNIKACIO
9 1 K6rjtik a szul6ket, pedagogusokat, hogy hiteles forr6sokbol t6j6koz6djanak. Az
oktat6ssal kapcsolatos hireket awww korrnany.hu es aryphq14glp feluletein
kell kdvetni, Az iskol6ra vonatkoz6 inform6ciokat a honlaporL 6s a KRETA
rendszerben ismerhetik mee.
as lntezmenyvezeto
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I. sz. melldklet
AZ ISKOLAI TESTNEVELES ES DIAKSPORT MEGVALOSiTASN A COVID.19
PANDEMINvA.r, O S SznnUGG6 "rAnvANyTJCyr KE SZTJLTSE G ID (i SZAKABAN
Irf,nymutatfsok a pedag6gusok r6sz6re:

1.

2.
3

.

4.
5.

1.

Tdrekedjunk a szabadt6ri infrastruktura maxim6lis kihasznillilsdra. Es6 eset6n is maximum
csak ket oszlfrlynak tartsunk 6rin atornateremben egy id6ben. (a terembeoszt6s is igy k6szul)
A testneveles or6k osszevonfs6t keruljuk!
Az }Itdzoket es a tornatermet folyamato san szell6ztessrik, biztositsuk a l6gr;ser6t"
Biztositjuk a k6z rendszeres mosds6nak es fert5tlenit6senek lehet5s6get.
A maszkhaszniiat nagy rntenzittni mozg6sok alatt tilos,

Lehet5s6g szerint kenilni kell a sporteszkozdkhaszndlat6t, illetve azokhaszniiatajavasolt,
amelyet kdnny en fert6tl eniteni I ehet mind en tan6r ai hasznillatot koveto en.

2. A sporteszkdzok
3.
4.

haszniiatakor tdrekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozhson minim6lis
legyen az eszkdzok cserejeb6l, atad6s6b6l adodo virusterjed6s lehet6s6ge. Jo megold6s, ha
egy tan6rdn csak egyvalaki dolgozik egy adott eszklzzel.
Minden osztfllyal speci6lis protokollt kell kialakitani, amely sor6rn a tanulok kotelez6en
fert6tlenitik sajht, haszn6lni kivint eszkozriket minden foglalkoztts el6tt/utd.n.
Hogy ez hatekony legyen 4 osrtiily eset6n is, be kell szereznilnk 10-20 eszklzfefiotlenit6
spralt.

5. Kerulni kell a kis

t6rben t6rt6n6 vfrrakozilst, csoportosul6rst, illetve a krilonbozS
(pl,
sorakoztat6sokat
az ora el6tt), amire az aktiv foglalkozhskezdds, vagyis a di6kok

folyamato s 6rkez6senek es tdv ozds6nak bizto sit6.sa megold6st

j

el

ent.

Felszerel6s 6s az 6ltidz6k hasznflata

1, Az lltdzokbe

2.

fele csoportokat engedjunk be egyszerre, igy k6t turnusban oltozhetnek 6t a
gyerekek. (A k6sest ne vegytik szigoruan)
Sztikseg esetdn alternativ lltdzoi helyszinek (pl. osztflyterem, tornaterem3) bevon6sa is
szriks6ges lehet.

3

.

4.

A testnevel6s 6rdra az udvaron keresztul j6hetnek a gyerekek , amig nem s:z6lunk, addrg az
udvaron virakozzanak (es6 eset6n is az udvaron, de a fedett resz alatt)
Oltozes ut6n, aki keszen van, azonnal mehet az ora helyszin6re. Kinti 6ra eset6n a folyoson
a h6rtso ajton keresztnl hagyjftk el az 6priletet, ezzel megakadtiyozzuk hogy ket osztdly
egym6ssal szemben haladjon.
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A tanukis tartalmfnak

6s az 6rt6kel6s m6dszereinek

m6dositisa

1. A

tananyag itstruktur6l6sakor fokusz6lni kell azokra a mozgilsformhkra, amelyek
egyenileg va;gy p6rokban megval6sithatok. A testi kontakttal jhr6 knzddseket, csapatos
labdaj 6tdkokat a hinterbe kell szoritani.
Bizonyos ese,tekben el6gs6ges atananyag feldolgoz6s6nak metodik6j6nviitoztatni, nem
szuks6ges a teljes t6makort 6tiI"emezni. elhagyni.
Kerulni kell a pedagogus-tanul6, tanulo-tanu16 viszonydban fe1l6p6 testi kontaktusokat
ide6rtve a feladatvegrehajt6st es az erintessel j6ro segits6gad6st egyar6nt.

2.
3.

Javasolt t6r

.
.
.
.
.
.
'
.
,
.
.
.
.
.
.
.
"
.
.
.

Eszkoz nelkuli koordin6ci6s 6s egyensirlyi gyakorlatok
Labd6s vagy egy6b eszklzzel vegezheto rigyessegfejleszt6s
Fitts6gfejlresztdsi programok

Pulzuskontrollal vegzett6llok6pessegi mozg6ssorok
Altalanos, saj6t testsullyal vegzetter6fejlesztes
Hajl6konys6gfejlesztes, stretching
Zends-t6noos mozg6sformek (pl. aerobik, zumba, egyszeri zenes gimnasztika)

Ikeativ mozg6salkot6s, mozg6sos onkifejez6st biztosito feladatok
Joga jelleg;ri es stresszkontroll gyakorlatok

Torna jellegri feladatv6grehajt6sok szerek 6s testi kontakt nelkril

Ktizd6spo.rtokformagyakorlatai
Ugr6-szokdeloiskol6k, ugrokdtelezds
Futo-ugro-dobo atletikai feladatok
Ttlekozodo gyaloglls, fut6s (p1. kincskeres6 j6t6kok)
Sportgyalogl6s
Termeszetlilrhs
Ker6kp ilrozhs, rollerez6s

Tollaslabda, frizbr
C6lbadobtr, gurit6 , csisztat6, rugo, tito j6tekok
Kontakt nrilkrili labd6s kisj6t6kok (pl. karik6s passzolos)

Alapvet6 6rt6kek

'

Az iskolai testmozg6s, testnevel6s, valamint az iskolai sporttev6kenyseg a felnovekv6
gener6ciok testi-lelki 6s szellemi egeszsegenek z6loga, m6ssal nem potolhato
szem6lyi s(rgfej

.

le

sztesi hat6srend szerrel.

Pozitiv tanul6si kdrnyezetben za.jl6, min6segi megval6sitdsukkal az adottsilgoktol es
kepess6gel<161 fuggetlentil minden gyermek, tanul6 szamdra biztositani tudjdk az
eg6szsegturdatos, frzikailag aktiv eletvezeteshez, rendszeres sporttev6kenys6ghez
sztiks6ges ismereteket, keszsegeket es kedv ezo attit[idoket.
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Egyeduldllo modon a motoros (mozg6s alapu) fejleszt6s, tanul6s 6ll akSzlppontjukban,
amely igy saj6tos motiv6cios rendszerrel, egyedtili lehet6s6get biztositt az ontev6keny,
felel6 s s6gtelj es eg6 szsegfej lesztesre 6s a kozo ss6gfej

le szt6sre.

Tudom6nyos kutat6sok sora thmasztja al6, hogy a rendszeres testmozg6s jelentos
mert6kben es kedvez6en befoly6s olja az agymrikod6 st, ezzel pedig elomozditja a tanul6s
hat6konysfg6t.

Az iskolai testnevel6s- 6s didksport foglalkozhsokat (ide6rtve minden speci6lis tan6rdt
is) - a jdrvhnyngyi k6sztilts6g rdoszakban is -- megfelel6 k6pzetts6ggel 6s az adott
tanul6csoportra vonatkozo k6pesitessel rendelkez6 pedagogusok (tanitok 6s testnevel6
tan6rok, gyogytestnevel6k, illetve gyogypedagogusok) v6gezzek.
Az iskolai testneveles a Nemzeti Alaptanterv szerves r6sze, mirrt 1afi.irgy es tanul6si
tenilet egyenrangir b6rmely m6sik kozismereti tantdrggyal, ezerl a tanoritk elhagy6sa,
h6tterbe szoritbsa, az 6rasz6m cs6kkentdse jogszertitlen 6s etlktfilan.
A testneveles - tant6rgyi mivolt6bol fakadoan - c6lorientillt oktat6si folyamat, amely
tervezetten es megfelel6 6rt6kel6si m6dszerek segitseg6vel hivatott biztositani a tantervi
ismeret-, k6szseg- 6s attitridrendszer elsajhtititsttt. A testnevel6s nem trsszet6vesztendo
az ad-hoc, a kdzoss6gi mddi6ban felkapott fitnesztev6kenysegekkel, testedz6ssel.
Digit6lis munkarend eset6n az iskolai testneveles tantdrgyi olctat6s sor6n is tervezett,
egymhsra 6pul5, heti rendszeress6ggel kijelolt online 6s offline tanul6si feladatok
sztiksegesek, amelyek teljesit6se elv6rt a tanulok reszlrol, es amelyekrdl rendszeres
v rs

szaj elzest, ert 6kel6 st

kapnak a p edag6 gusaiktol.

Digit6lis munkarend eset6n a tanul6si feladatoknak nagyfoku rugalmass6got kell
biztositania annak 6rdek6ben, hogy minden gyermek, tanulo a,z egyedi, sajtt
kortilm6nyeihez k6pest telj esiteni tudj a azokat.,,(MDSZ)
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2. sz. melldklet

OSZTALY SZINTU KARANTNNTNNV
A koronavirus j6Lrv6Lnnyal osszefriggo intezkedesi terv r6szek6nt az iskolfban elofordul6 fert6zes esetere osztillyszinti eljirhsrend (karanten terv) elk6szitdse sztiks<lges. Az eljdrdsrend az
Operativ Torzs ajdnlilsa 6s atavaszitapaszl"alatok alapjdn ossze6llitott tevezeq amit akkor kell
alkalmazni, ha egy oszlitlyban egy vagy tobb tanul6 nak pozitiv lett a koronavirus tesztje.

A virussal fertoz}tt tanulo az eljhrdsrendnek megfelel6en nem jirhat iskol6ba. Valamelyik
tanulo fert6zdttsdige eset6n felt6telezhet6, hogy a megeloz6 intezked6sek ellen6re t6rsait is
megferl6zte. A kontaktkutat6s alapjhn lehet meggy6z6dni a fert6zdttsr6g m6rt6k6r6l, aminek
ismeret6ben szriks6ges lehet az ertntett osztilly tanuloi szilmhra az otl:.hon tart6zk<>dds elrendel6se. A jelentesi k6telezetts6gek (NNK, EBTK) megtetele utdn a fen;ntart6val tort6nt egyeztetes ds a hivatalos szervek rendelkez6 sei alapjhn az oszttiy valamenny t tagjira vonatkozoan a
hatosigi ddntest kovet6 naptol otthon tart6zkoddst (rendkivlili sziinetet)r lehet elrendelni.
A rendkivtili szrirret vagy az egesz oszt6lyt erint6 karanten ideje alatt itzOperativ Torzs dontes6t6l fliggSen a:z osztaly tanuloi a digitdlis munkarendnek megfeleloen a szemelyes kontaktust ndlktildzo drg:,it6hs oktat6sban vesznek reszt, amelyet a kovetkez6 m6don szervezrink meg.

A tantermen kivtrli digit6lis munkarend ideje alatt csak a tanulok maradnak otthon, a pedagogusok - ellenkez6 intdzked6s elrendel6s6ig - bej6rnak az isko16ba. A digitflis munkarend

ideje alatt az orarendet alapul v6ve, az osztillyban Iatito pedagogusok online 6rhkat tartanak a
kozismeretrt6rgyakb6l, amelyen a tanulok kdtelesek r6szt venni.
Az online 6r6k mrogtartfsttra a Teams fehilet6t hasznfljuk.

Az osztiiy

tanter:m6ben tartozkodo pedagogusnak lehetos6ge

van zavartalanvl megtarlani

az

online 6r6jin.

Az

enek-zene, technika. vrzufths kultura, testneveles or6k feladatait a kor6bban kialakitott
rendnek megfelel(5en elektronikus fton kell eljuttatni a tanuloknak. Az elk6szitett feladatokat a
pedagogus 6ltal meghathrozott id6pontra dokumentflhato m6don (fot6, videofelv6tel,
hangfelvetel stb) ltbl kell toltenie a tanuloknak az oszt|ly t6rhelyere.

A digit6lis munkarendet akaranlenvagy rendkivrili szrinet teljes id6tartamhra meg kell szervezni. A tanor6k adminisztrill|sa, a tanul6i teljesitmenyek ert6kelese il KRETA-rendszerben
tortenik,
Budapest, 2020. augusztus 29.

1l

l.+

Ujpesti Szfics 55ndor Altal6nos lskola
1044 Budapest, Ugr6 Gyula sor L-3.
3. sz. melldklet

A KORABBAN KIADoTT ELJARASREND KIEGESZiTnsn ES PoI{ToSiTASN
Az EMMI miniszter6nel,r kor6bban kiadott intezked6si terv6nek modosit6sa es a szeptember

II-r

vezetoi 6rtekezleten elhangzottak, illetve az eltelt idSszak tapasztalalar alapjdn a kor6bbi

elj6r6srend modosit6sa, pontositdsa vdlt szuks6gesse.

A lentebb reszletezett

kor6bban elk6szitett 6s alkalmazott eljinhsrend kiegeszit6set 6s

a

i.ntezkedesek a

szabillyol< 6rtelmezdset

segiti. Azintflzked6si terv az alilbbi kieg6szitdsekkel 6s pontositfsokkal eg;yiitt 6rv6nyes
2020. szeptember l7 -t61,
Megel6zds

Els6dleges c6l

a COVID virus iskolai

elterjed6s6nek megakadttlyozhsa,

a

ferl6z6sek

kialakul6s6nak megel6z(:se. A megel6zes csak akkor lesz eredm6nyes (hatdkonLy), ha az alirbb
rdszletezett eljfr6srend szabfiyait, eloir6sait mindenki betartja 6s betartatja.

A fertoz6s elterjed6s6t leghat6konyabban:

1. a maszkhaszn[ialixal
2. gyakori szappanos k6zmos6ssal
3. a sztiksdges tdvols6g betartts|val

lehet megakadflyozni.

AzBszak-Budapesti Tankenileti Kozpont minden szriks6ges felt6telt biztosit amegelozlshez.

ElegendS k6zfertotlenit6t, foly6kony szappant 6s tisztitoszert kapott minden intezmeny.

Minden alkalmazottnak moshato textil maszkot szerzettbe

a

Tankenilet.

Ezen tr:,l elegend6 egyszer hasznirlatos maszkot 6s gumikesztyiit v6s6roltunk, hogy
brzLonsdggal l6thassuk el a feladatainkat.

T0karItds

A

megel6z6s r6szek6nt gondoskodunk a folyamatos es alapos fert6tlenito takarithsrol. A

takaritok a legsuriibben haszn6lt fehileteket (tanterem ajtok, kilincsek, szekrenyek, az
illemhelyek ajt6i, kijlrati ajtok feltiletei, eb6dl5 asztalai, sz6kek) napjdban tobb alkalommal
fert6tlenit6 szerrel 6ttdrlik.

Kiemelten figyehink a kozoss6gi helyek es az illemhelyek feltileteinek, padlozatdnak
takarithsftra Az illemhely padl6zat6t naponta k6t-hdrrom alkalommal fertotlenit,6 szeres vizzel
fel kell mosni, a mosd6triagylot, a csapokat rendszeresen tobb alkalommal 6t kell tordlgetni.
A napi Iakaritfrs r6szek6nt a tanuloi asztalokat es tanuloi sz6keket, a tanilri asztalokat
fert6tlenit6 szerrel torlik at.
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A

tul

nagyon fontos a szem6lyi higi6n6s szab|lyok kialakit6sa 6s betartat6sa.
tanulok frzrkar kontaktus6nak elkenilese es a hisienes szab6lvoknak a betarthsa a

Mindezeken

meseloz6sben kie:melten fontosak.

Arra kell torekedni, hogy a tanulok min6l kevesebb alkalommal keniljenek egym6stroz olyan
frzikai kozels6gbr:, ami lehetov6 teszi a fertozest.

Agy elet, b eti-rkezds uz intdzmdnyb e

A tanulok felugyelet6t het or6t6l biztositjuk" A magas tanuloi letszhrn mratt az als6sok

a

fobej6raton az aulitba, a fels6sok a hullad6kudvar feloli kapun kereszttil azudvarra drkeznek,

A felsosdk fdl nyolcig az udvaron gyrilekeznek, lz 8-kor a pingpongozo oldalso bejilratiln
lepnek be az 6pril,etbe.

Het 6s fel 8 kdzdtt a gyerekekre egy-egy pedagogiai asszisztens feltigyel.

Az igyeletek alkalm6val az igyeletet elldto pedagogiai asszisztens, ha azt tapasztalja, hogy
csopotlosul6sok alakulnak ki 6s a tanul6k nem tartjhk a szriks6g,es t6vols6got, akkor
frgyelmezteti 5kerl, hogy 6lljanak t6volabb vagy viseljenek maszkot me1; az udvaron is!

A tanulok fel ti-t6l mehetnek a tantermeikbe. A

pingpongozoba erkezo fels6sok

a

pingpongoz6val szemkozti lepcs6n vonulhatnak fol a m6sodik emeletr,e, az als6sok a m6sik
I

6p c

sot haszndlhuLlftk.

A megelozes erdekeben a nevel6testrilet meg6llapodott abban, hogy %8-t6l az els6 6rrit tart6
pedag6gusok iigyelnek a tantermekben. Orakezd6sig, illetve napkdzben az 6raklzi
szunetekben

a fclyosoi tigyeletet szintenkent egy-egy pedagogiai asszisztens l6tja el. A

pedag6gusok

az orakdzi sztinetekben a

megbesz6lteknek megfelel,Sen

a tanteremben

tart6zkodnak, 6s ol,lul6rj6k el azigyeleti feladatukat.

Az iskolfba 6rkez6skor a bejiratnfl mindenkinek fert6tlenitenie kell akezfit,
AkezferLotlenitesben az als6soknak egy pedag6giai asszisztens 6s a port6s alkalmazott segit.

A fels6sok az oldalso bejdratn|l elhelyezett szenzoros adagol6thasznilljirk, illetve f6l 8-tol
p

ingpongozoban iigyeletet elldto pedagogu s (testnevel6) segit.
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Napkdzbeni feladn:tok

Napkozben a kezfertotlenit6szer haszniiata helyett az alapos 6s rendszeres szappanos

k6zmosist tartjuk szriksegesnek.

A

tantermekb en,

az dtterem elott es az illemhelyeken

szappan ds papir keztorl6 haszniiata biztositott.

Kiiliiniisen keriilni kelll a kiiliinbiiz6 osztilyok kevered6s6t. A tanulo csoportok magas
szirma 6s a szaktantermi rendszer miatt elkerulhetetlen az osrtfiyok v6ndorl6sa. Az alsos
oszt6lyok eseteben biztosithato, hogy az osztiiyok ne v6ndoroljanak, viszont a lbls5 lagozaton

-

annak ellen6re, hogy munkaszervezlskor arra torekedtunk, hogy az oszl"iilyok a leheto

legtdbbet az osztitlyvkbantartozkodjanak, 6s a pedagogusok v6ndoroljanak

-,

n6hdny esetben

elkeriilhetetlen az o rrlfl,r'ok v6ndorl6sa.
Osztillyvtiltfs el6tt
tetej6t, a szekek

A

a

ternret ffi.ad5 oszt|ly hetesei fertotlenitoszerrel 6ttorlik a p,adok, asztalok

tilmliiifi.

sziimit6stechnika termekben a billentyuzelet, a mouse 6s egy6b eszkdzldk 6tt6rlesdre

fert6tlenit5 kendot biztositottunk.

Maszk haszndlat

a

dolgoz6inah kiitelez6

l<iiziiss6gi terekben r':ularmennyi tanuldnal< 6s zrz int6zm6ny

!

Tanteremv6lt6skor a fels6soknek a folyos6n, a lepcsohtnban es egyeb kdzdssegi terekben (pl.

brif6) a maszk hasznillata kotelez6, Az alsos oszt6lyok tobbnyire a tantermeikben maradnak,
de teremvdltfskor nekik is kotelezo a maszk haszniiata. A tanteremben nem k,ell haszn6lni a
maszkot, de lehet.

o
o

A cseppfert6z6s megelozese 6rdekeben nem lehet 6nekkart, olyan csoportos 6neklest
szerveznr, ahol a tanulok az rnlenziv legzls miatt egym6st fert6zhetik. Kenilni kell a
zhrtterben tartotl enekor6kat is.
Mindenfdle fszdsoktatis felfiiggeszt6sre l<eriilt, viszont a szabadban megtarlhato
sioktat6son tov6trbra is rdszt vesztink.
es az iskolafog6szat kdzdtti meg6llapodds ertelm6tren a fogdszati
jdrvhnyUgyi
sziirdsek a
szabtilyok betart6s6val (pl. a szur6sre vfrakozirs alkalmdval
biztositott, hogy csak egy tanulocsoport vdrakozik) es a szul6k hozzdjt+rulilshvaI
mehetnek.
Biztonsagos korulm6nyek kdzott - kulonbusz, jhrvfnyugyi eloirfsok betart6sa osztf ly kirind ul6s szew ezhet1
A fokozott fert6:z6sveszely mratt mindenf6lekeppen keriilni kell a tiimegkiizleked6s

o A Tankerulet
o

.

o

haszn6latft.
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Tdvozds az intdzmdnybdl

A negyor6s hazamenetel szabilyo zdsavillt szriks6gess e amiatt, hogy a f,ilbejinat elottvilrakoz6
szrilok 6s a gyerekek nagy szlma miatt nem lehetett biztositani a meefelel6 t6vols6sot.

Az I-2. dvfolyarnos tanulokat afobejiraton kereszttil kisdrik ki a tanitok 15.55 es 16.00 ora
kdzdtt folyamatosan ds adj6k frt alanul6kat a szrileiknek.

Akinek nagyobb (3-4. 6vfolyamos) gyermeke is van, ok az 1-2,
hullad6kudvar fel6li kapuhoz es ott megvitrjhk anagyobb testv6rt.

os:ztSlyossal 6tmennek a

A3-4. dvfolyamos tanulokat 15.55 6s 16.05 ora kozott a hullad6kudvar fel6li kapuhoz kis6rik
a pedagogusok 6s adjhk frt a sztil6knek a tanulokat vagy kis6rik vissza 4zudvarra.
AddlutSni(16.00 6rauthnr)tigyeletet ellirt6k6tpedagogusrigykis6rileatanulokatakapuhoz,
hogy 16.00 es 16,05 orakozdttvissza6rjenek azudvarrkrlfrathoz, hogy ott 6tvehess ek azokat
az l-2. osadlyosokat, akikdrt nem jottek vagy eleve ig6nyelt6k a negy 6ra utdnitigyeletet.

Biifd haszndlat
A btife haszn|lat,a sor6n is els6dleges szempont

a fert6z6svesz6ly

mininalizillisa.

A btif6 iizemelte't6je gondoskodik a helyis6g rendszeres fertStlenit6 ta\;arit6srol 6s a buf6ben
taltLlhat6 feltiletek (pult, htit6szekrdnyek fogafiyii, tivegfeltiletek, cukors zoro, ajto feltilet)
fert6tlenito 5ttorl6sdr6l. Rendelkezik a szrikseges fert6tlenit6 szerekkel 6s eszkozokkel.

A brif6ben egyszerre csak egy tanulo vagy

pedag ogus tartozkodhat 6s

a maszk haszn6lata

kdtelezf. A btif6 elott a sztiks6ges t6vols6g megtartilshl apadlorafekag;asztott csikok segitik,
A btifd helyisdgbe lepds el6tt abejilratndl kihelyezett fertotlenit6 adagolo hasznhlatfival lehet
ke zferl otlen it

e

st, t e gezni

Etkezd s s el

tbup

cs

.

olut o s s zub dly ok

Az etkezesek soriln is arra kell torekedni, hogy megelozzik a fertozeselk kialakulis6t.
Az eb6dl6 el6tti v6rakozfrs idejet ds a vhrakoz6kletszdmtrt. az ebedeldsi rend maradektalan
b

etarthstx al lehet csokkenteni.

Az

eb6deles gdrdrildkeny bonyolit6sa miatt a nagy szrinetben
megebedelhetnek. A tobbi fels6s 6vfolyam beoszt6s szerint eb6del.

a

7-8. 6vfolyamosok

Arra fokozottan kell figyelni, hogy el6szor az etkez6s ut6n hazamenokr:b6deljenek 20-25 fds
csoportokban. A tobbiek, mig nem kenilnek sorra, a pedagogiai assziszfens fehigyel etdvel az
udvaron tartozkodnak.

18

Ulpesti Szfics 55ndor Altaliinos lskola
1044 Budapest, Ugr6 Gyula sor L-3.
A napk6zisek 6s a tanuloszob6sok a hazamenl fels6sok ut6n eb6delnek. Az ebddel6k nevsor6t
az eb6deltet6st segitS pedagogus megkapja.

Az

etkezes el6tt mindenkeppen alaposan mossanak kez,et atanulok.

Az eb6dlti asztalait ebed

kozben legal6bb egyszer fert6tlenitSvel in kell torolni. Az evoeszkozoket a szolgiitato olyan
mennyis6gben biztositja., hogy az |tkezes ideje alatt nincs sziiks6g mosogatott eszkozok

hasznllatdra.
Az intdzmdny ldtogatdsa

A

fert6z6s kialakul6s6rrak megelozeset szolgfilja az

eg6szs6ges tanulo es dolgoz6 lfitogathatja.

A

a szabttly is, hogy

az iskol6t csak

sztil6k sem jdhetnek be az 6,p:i,letbe, ezdrt

tov6bbra is eletben van az a szabilly, hogy csak a kapuig kiserhetik a gyermekr)ket.

Az eb6dbefizetes rendjdben is villtozits lesz oktobert6l.
Az iskol[ban nem lehet szem6lyesen eb6det befizetni. Ujpesten majd k6t hel'y lesz kijeldlve
- nem iskola -, ahol szem6lyesenfrzethelnek be a szul6k, C6lszeru mindenklit arrabiztatni,
hogy min6l hamarabb t6rjenek ffi az online befizet6sre.

Az idegenek litogatrisit is szabilyozni sziiks6ges.

o
.

A bdrl6k csak alckor vehetik ig6nybe az iskola helyisegeit, ha betartj tk a jirvinyrigyi
el6ir6sokat, ktildn bej6raton megoldhato a kozleked6srik, m6s helyisegbe nem ldpnek
be, mint ahovd a b6rleti szerzodesik sz6l, es v6llalj6k a fert6tlenito takarittts miatti
magasabb b6rleti kolts6get vagy maguk gondoskodnak a fertStlenit6 takarithsrol.

I'akogyil6s c6ljdbol csak a foldszinti kiseb6dl6 adhat6 kr, azzal a fe,lt6tellel, hogy a
resztvev6k betartj6k a jttrvilnyigyi eloirdsokat, az epriletben m6s helyis6gbe nem
jilrk{'lnak 6s a fert5tlenito takafit6rs magasabb kolts6get is v6llalj6k.

AzErkel Gyula Zeneiskola a foglalkozisait megtarthatja az arra kijelolt termekben.
Belep6skor kotelesek akezfertotlenit6t haszn|lni, a kozoss6gi t6rben maszkot viselnek
6s erkezes utdn afoglalkozitsra kijelolt tanterembe sietnek, 6s ott tart6z:kodnak.
Kis6rdjrik nem lephet be az epriletbe.
D dlutdno nk d nt t art

ott sp o rtfo g I alk o zds o kr a

vo n

atk o zd s zab dly o k.

a

sajtrt tanitv6nyoknak saj6t pedagogusaink 6ltal tartott sportfoglalkoz6sok
megtarthshravan lehet6s6g. Tov6bb6lehet6s6g van olyan d6lut6ni foglalkozirsok megtart6s6ra

ElsSsorban

is, amelyeket sajft tanitvhnynaktart krils6s szervezo. Felt6tel, hogy a jhrvfnyugyi el6ir6sokat
betartja es betartatj

a.

A mi tanitv6nyainknak szervezett alapozo torna megtarthat6.

A tomegsport foglalkoz6sok

szervezesenel lehetoleg

kenilni kell az oszt6lyok keveredeset.

Arra kell torekedni, hogy lehet6leg egy oszt6lybol szewezodjenek a foglalkozfrs resztvevoi.
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A Kiss Lenke Koss6r Suli edzdseit ugy kell szervezni, hogy a h6tso bejhraton kozlekedjenek
a gyerekek. A h6:tso bejhratot a pingpongoz6 6s az oltozok megkenil6s6vel 6rhetik el.
Az

edzesre 6rkez(5kkel szemben is kovetelmeny

akezfertltlenito 6s a maszk hasznhlata.

A sportfoglalkozlisokra kis6r6k6,nt 6rkez6k nem l6phetnek be az 6piiletbe m6g

maszkban

sem.

Eljdrdsrend beteg vagy pozitlv teszteredmdnyes tunul6 ds vagy dolgozti esetdn.

Ha egy tanulo a;r iskol6ban b6rmilyen betegsegre uta16 rosszull6tre panaszkodik, akkor a
szil16t 6rtesiteni kell 6s megkerni, hogy a gyermeket vigye orvoshoz,

A tanul6 csak orvosi igazoldssal jiihet vissza az iskoldba.

A pozitiv teszttel rgazolt COVID-virus fert6zottsdg

jdhet iskol6ba addrg,
amig arrol ahat6shgvagy a h6ziorvos nem nyilatkozik, hogy gyogyult. A karanLenban l6v6
gyermek ket hdtiig nem johet iskol6ba, kiv6ve, ha k6t negativ teszt igazolja, hogy nem
eset6n tanulo nem

fertozott.

A virussal fertoz}tt tanulorol

6s feln6tt dolgozorol az intezmeny vez;et6j6t halad6ktalanul

t"itjekoztatni kell.

Apozitiv teszttel rendelkez6 tanulorol

es

dolgozorol (dolgozo eset6n albrtozes gyamijfrol is)

thj6koztatni kell a Tankerii letet,

A fertozott tanul6t

es dolgozot az inl"ezmenyvezetdje a Nemzeti N6pe;36szs6gugyi Kozpont

(NNK) fele e-mailes form6ban, n6v szerint es az elerhetos6gek mr:gjeldlesevel tov6bbi
int6zked e s es kont aktku l.afhs c6lj

6bo

1

j

el

enti.

MSsfele jelent6si kotelezetts6grink nincs.

Tanulo vagy kczvetlen vele egyhdztartdsban 616 hozzhtartoz6ja COVID-virus miatti
megbeteged6se vagy pozitiv teszteredmlnye, az intezmeny dolgoz6jhnak megbeteged6se
vagy pozitiv teszlje eset6n az iskola thj5koztatja azt akozoss6get, amivel a tuneteket mutato
(vagy pozitiv tesztes) kdzvetlen kapcsolatban volt.

Hidny zd tanul6 hidny zdsdnak igazoldsa
Tanulo tovAbbra is csak indokolt esetben hiilnyozhat az iskoldbol, A t6volletet rgazolni kell.

Ha beteg vagy betegs6gre utalo trinetek miatt orvoshoz kellett vinni, akkor csak az orvos
rgazol|sdval johel; iskolSba" Nem elegend6 a szilo igazolilsa.

A tanulo

osztillyitban el6fordulo fert6z6s gyanirs esetben a szil6 ddnthet rigy, hogy
ovatossfgbol (onk6ntes karantdn) nem engedi az egyebkdnt eg6szs6ges gyermeket az
iskol6ba. Errol a r1ont6s6r6l a sztil6 koteles titjekoztatni aziskol|t 6s eg;yben viilalja, hogy a
gyermek t6voll6te, idejere gondoskodik a gyermeke felk6szit6s6r6l. A tarzolletet ,,iskola6rdekri
tfxollet" cimen rgazoltnak kell tekinteni.
20

U;pesti Szfics Sdndor Altaldnos lskola
1044 Budapest, Ugr6 Gyula sor L-3.
Amennyiben tobb sztil6 is hasonlokdppen dont egy osztillyban es emiatt a tanulok jelent6s
resze (4Q %)hiilnyzrk, gondoskodni kell a tanulok digit6lis oktat6s6rol.

A

hi6nyz6 tanulok szhmhra lehet6vd kell tenni, hogy a KRETA 6s a lleams fehilet6n
hozziljvssanak a hdzi feladathoz ds folyamatos an tdjekoztatilst kapjanak a tananyagban valo
haladisrol. A fels6 tag'o7q1on t6rsaik thjekoztathsira a Teams felulet6n a m<>gbizott tanulok
mindennap leirj 6k a hini feladatot 6s a tananyagot.

Budapest, 2020. szeptember I 7.
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