A járványügyi helyzet miatt kialakított intézményi szabályok és tudnivalók
Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

Érvényes: 2020. november 16-tól visszavonásig
Az alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó országos előírások:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv a 2020/2021. tanévben
a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_
3_egyseges_szerkezetben.pdf

1. Iskolába történő belépés
Az iskola tanulói reggel 7.00 és 8.00 óra között az alábbiak szerint jöhetnek be az iskolába:
7.00-tól 7.30-ig


mindenki egységesen az iskola főbejáratát használhatja.

7.30-tól 8.00-ig
 1.a, 1.b és 2.b: az elsős folyosó végén található ajtón,
 2.a, 3. és 4. évfolyam: a hátsó udvaron található ajtón,
 felső tagozatosok: a főbejáraton
jöhet be az épületbe.
8.00 órától továbbra is kizárólag a főbejárat használható!
Napszaktól függetlenül az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni! Foglalkoztatott csak akkor mehet az intézménybe,
ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8°C). Tanulók esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés
alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt
haladéktalanul tájékoztatjuk.
Az intézmény területére az iskola dolgozóin és diákjain kívül kizárólag a szükséges
karbantartási, illetve javítási munkát végző szakember, valamint a jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkező személy léphet be. Egy fő nagykorú személy maszkot
viselve a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be az intézménybe.
2.
Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a kézzel gyakran érintett felületek, eszközök
és a padló vírusölő hatású fertőtlenítésére. Az épületben időszakonként alapos, mindenre
kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik, melynek elvégzése során figyelembe vesszük a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
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Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiéniás szabályok betartására:
 A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el.
 A szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatára is van lehetőség.
 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, textil törölköző használata az alsós gyerekeknek is
tiltott.
 Gyakran szellőztetjük az osztálytermeket és egyéb helyiségeket.
 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére.
A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon – folyamatosan tájékoztatjuk a személyi
higiéniás szabályokról, követendő mintákról.
3.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a
kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági
házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost.
Gyermek esetén gondoskodunk a szülő/gondviselő értesítéséről is.
A folyosón és a közösségi tereken tartózkodáskor felsős diákjainknak és a pedagógusoknak
kötelező a maszk használata. Tanítási órákon a maszk mellőzhető. Reggel beérkezéskor és
napközben a közösségi tereken történő mozgáskor az alsó tagozatos diákoknak is kötelező
a maszk használata.
Az intézmény udvarain mindenki számára kötelező az orrot és a szájat elfedő maszk viselése.
Ez alól kivételt képeznek a tanórákon, az óraközi szünetekben valamint a délutáni
foglalkozásokon kint tartózkodó diákcsoportok és az őket felügyelő pedagógusok.
3.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az intézmény területén megelőzzük a
gyermekek csoportosulását.
Az osztályok mind az alsó, mind a felső tagozaton – a csoportbontott órák kivételével –
folyamatosan ugyanazt a tantermet használják. Az osztálytermekben gondoskodtunk a
tanulók minél lazább elhelyezéséről.
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A tanításon kívüli időszakokat úgy szervezzük, hogy a folyosókon és a közösségi tereken
egyszerre csak annyi diák tartózkodjon, hogy betartható legyen a másfél méteres
védőtávolság. Az osztályok számára lehetőség szerint elkülönített területeket jelölünk ki.
A csengetési renden nem változtattunk.
A vírushelyzet miatt a szülőkkel való kapcsolattartás során elsősorban a telefonos és a digitális
formát részesítjük előnyben.
4.
Az étkezési időt osztályonként úgy osztjuk be, hogy csökkentsük a sorban állást, és a csoportok
keveredését.
Az ebédlőbe érkezés és ott tartózkodás alatt a maszk kizárólag az étel és ital elfogyasztása
céljából vehet le.
Az iskolai büfét kizárólag az intézmény tanulói és dolgozói vehetik igénybe, maximálisan
betartva a járványügyi előírásokat (távolságtartás, maszkhasználat).
5.
Aki tartós betegsége miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik,
erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, annak az esetleges hiányzását igazoltnak
tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek meghatározott időtartamra
hatósági karanténba kerül. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az
oktatásban.
Amennyiben a járványhelyzet illetve a megvalósítás során szerzett tapasztalatok
szükségessé teszik, módosítjuk a fenti szabályokat.
Köszönjük segítő és felelősségteljes együttműködésüket, megértésüket!
Veszprém, 2020. november 12.
Sándor László s.k.
intézményvezető
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