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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL harmadik módosítása
A 2020/2021.TANÉVBEN
A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására
a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak. A módosításról az iskola honlapján és a
KRÉTA-n keresztül tájékoztatjuk a szülőket.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Az intézkedési terv a mai napon az alábbiak szerint módosul:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a
Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”
alapján iskolánkban megtörtént az alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítás.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges
mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
Iskolánkat kizárólag egészséges, tünetet nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve intézményünk működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Minden intézményünkbe érkezőt kérünk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatára
(a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített
területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Az épület közösségi tereiben mindenki
köteles az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselni. Minden gyermeknél legyen maszk,
kézfertőtlenítő, papírzsebkendő!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi készültség legújabb rendelete alapján,
431/2020.(IX.18.), 2020. október 01.-től kötelező az intézménybe érkezéskor a gyermekek és
az iskolánk dolgozói testhőmérsékletének a mérése. Az intézményben foglalkoztatott
személy illetve tanulók csak akkor mehetnek az épületbe, ha az érkezéskor mért
testhőmérsékletük, nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (
37,8 oC )
A reggeli torlódás elkerülése érdekében az iskola hagyományos bejáratát 1-4. évfolyamos
tanulóink, a tornaterem bejáratát az 5-8. évfolyamos tanulóink vehetik igénybe.
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A mérési pontot az intézmény bejáratánál alsó tagozatos gyermekek részére a főbejáratnál, felső
tagozatosok részére a tornaterem felőli bejáratnál.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági
házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról!
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt
/gondviselőt , akinek telefonon kell értesíteni gyermeke háziorvosát, és azt követően eljárnia az
orvos utasításai alapján.
Ha felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező
egészségügyi dolgozót értesítsék.
A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük a NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. A tanuló az
iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Kérjük a szülőket, hogy kizárólag egyeztetett időpontban csak különösen indokolt esetben
válasszák a személyes ügyintézést! Ettől eltérő esetekben a szülő nem tartózkodhat az iskola
épületében. Tanulókkal kapcsolatos problémájukkal lehetőség szerint forduljanak az
osztályfőnökökhöz. Szülő az épületbe csak rendkívüli esetben, előzetes időpontkérés után,
maszkban léphet! Kézfertőtlenítés a bejárati ajtónál kötelező!
Személyes ügyintézéshez előzetes időpontkérés szükséges.
Ügyeiket lehetőség szerint online (titkarsag.zipernowskyk@ebtk.hu) vagy telefonon (3886556) intézzék.

Az ebédlői sorban állásnál a távolságtartást felragasztott csíkok segítik. Az ebédeltetési rend
kialakításánál a csoportok megfelelő időben követik egymást, hogy a csoportok keveredése
elkerülhető legyen, ezért a következőképpen változtatjuk meg a csengetési rendet. Az
ebédeltetés korábban, 11 órakor kezdődik.
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Az iskolai rendezvények, kerületi szaktárgyi és sportversenyek elmaradnak.
Szülői értekezletet, fogadóórát online tartunk, emailben ill. a KRÉTA rendszeren keresztül
(kivétel az első évfolyamon, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón a
védőtávolság betartásával, szülői maszk viselés kötelező).
Az első tanítási napon minden tanuló osztályfőnöki óra keretén belül kap az adott korosztálynak
megfelelő szintű részletes tájékoztatást a személyi higiéne alapvető szabályairól. A
gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron tartjuk. Énekkart az idei tanévben nem
tartunk.
Az őszi úszásoktatást – a saját uszoda kivételével – átmenetileg fel kell függeszteni a
köznevelési intézményekben, és javasolt tavaszra vagy későbbi évfolyamokra átütemezni.
Naponta többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel gyakran
érintett felületekre (padok, kilincsek, kapcsolók, korlátok, wc lehúzó, billentyűzet,
sporteszközök, játszótéri eszközök, stb.).
Megértésüket köszönjük!
Köszönettel:
az iskola közössége
2020. október 05.

