Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
Intézkedési terve
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL alapján
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
- Intézményünkben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk el.
- A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
- Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított
ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre
való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket,
tájékoztatókat, feladatokat is közzétesz.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19)
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
- Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. Kérjük, a szülőket, hogy
amennyiben gyermeküknél (akár enyhe) tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van az:
mbaltisk@t-online.hu email címen.
- Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a
tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ezért a diákok a
szabadtéri színpad melletti udvari be- és kijáratot használhatják.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben lehetséges, az első órára érkező tanuló 7:45-re érkezzen az
iskolába.
A napközis tanulók 16 órakor hagyják el az épületet. Felügyeletet 16.30 óráig biztosítunk, de
csak olyan gyermek számára, akiknél különösen indokolt a szülő foglalkozása miatt, amelyről
írásban kérünk nyilatkozatot.

Szülő csak különös indokkal, a járványügyi szabályok betartása és maszk viselése mellett, előre
egyeztett időpontban jöhet be az iskola épületébe.
- Az osztálytermekben gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb
termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek használatával. A tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodik, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A csoportok, osztályok számára elkülönített területeket
jelölünk ki a közösségi tereken belül. A felső tagozat elsődlegesen az emeleti folyosókat, míg az
alsó tagozat a földszinti folyosót, aulát használhatja. Az iskola épületében levő közösségi tereken
az ott tartózkodás idején minden tanuló, és nevelő csak a szájat és orrot eltakaró maszk
viselésével tartózkodhat.
- A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi
termek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt az osztálytermet használják.
Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok, csoportok váltása között a tantermekben a
felületfertőtlenítést elvégezzük.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket
állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végezzük.
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért
a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás. A tornaórák előtt és után a fiúk az osztályteremben, míg a
lányok az öltözőkben öltözhetnek.
- Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvények megszervezése során tekintettel vagyunk az alábbiakra:
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az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a
megvalósításról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.
- Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat várhatóan csak belföldön tartunk, a
külföldre tervezett kirándulásokat későbbi időpontban valósítjuk meg.

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek az első félévben a járványügyi
helyzet miatt elsősorban online kerülnek megtartásra, a szülők elektronikusan kapnak részletes
tájékoztatást. A szükséges információk az iskolánk honlapján lesznek elérhetők, valamint emailben és a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA)
adminisztrációs rendszerben kerülnek kiküldésre a szülőkhöz. Kérjük, hogy kövessék nyomon
híreinket, és egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük változott! Kérjük, hogy
ellenőrizzék a KRÉTA gondviselői jogosultságú hozzáférésüket!
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
- Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata
kötelező. Felhívjuk a figyelmet, hogy az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden
belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább
javasolt a szappanos kézmosás).
- A szociális helyiségekben folyamatosan biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint kiegészítünk vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel. Kéztörlésre papírtörlőt
biztosítunk.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első tanítási napon. A gyermekeknek
megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés. Kérjük a szülőket, hogy otthon is személyes példamutatással legyenek ennek
fontosságáról, és gyermekük részére megfelelő mennyiségű papírzsebkendőt biztosítsanak
minden napra. Ajánlott a saját kézfertőtlenítők használata is.
- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(ebédlőben, termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 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 fertőtlenítésére
kerüljenek.

- A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a pedagógus irányításával
kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség
szerint nyitva tartjuk.
- Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.
-Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése csökkenthető legyen, sorban
állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
- Az iskolai büfé továbbra is üzemel, betartva a járványügyi szabályokat.
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
- Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi
ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat
maradéktalanul elvégezzük.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló
hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. A szülő a felsorolt esetekben
köteles az iskolát tájékoztatni - és értesíteni az osztályfőnököt is mbaltisk@t-online.hu email
címen.
- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről azonnal gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse
meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján kell eljárni. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az
elérhetőségük - emailcím, telefonszám - megváltozott! A napközben előforduló más
megbetegedés esetén is a szülőt haladéktalanul értesítjük és - szükség esetén - az elkülönítést
alkalmazzuk.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
- Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a megfelelő felkészültséggel rendelkező
egészségügyi dolgozó kerül értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú,
nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel
kapcsolatos teendőket.
- A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
- Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására,
a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját és annak bevezetésére felkészült. Ehhez követjük
az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlásokat.
KOMMUNIKÁCIÓ
- Nyomatékosan kérjük az iskola közösségéhez tartozók figyelmét, hogy hiteles forrásokból
tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu
felületein kell követni.
Fonyód, 2020. szeptember 17.

