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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív
Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a
2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az oktatási intézményt kizárólag egészséges tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy
amennyiben gyermeküknél 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.
2. A bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata mindenki számára
kötelező. Az intézményben, étkezések előtt és után, alaposan mossunk kezet vagy
fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
Minden tanteremben és mosdóban kézfertőtlenítőt biztosítunk, a kézzel gyakran érintett
felületeket naponta többször fertőtlenítjük.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési
etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
3. Az intézménybe a diákokon és az ott dolgozókon kívül szülők és külsős emberek csak
indokolt esetben – igazgatói engedéllyel-léphetnek be szájmaszk használatával. A portás
feljegyzi a belépő nevét, a belépési szándék okát, az érkezés és a távozás idejét.
4. Mindenki számára a maszk használata a közösségi terekben kötelező. Amennyiben a
javasolt védőtávolság nem betartható az osztálytermekben felső tagozaton tanulók és a
nevelők számára is kötelező a maszk viselése! Alsó tagozaton az órát tartó nevelő hatásköre.
Az alsó tagozaton a betanító és helyettesítő pedagógusoknak kötelező a maszk viselése.
5. A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi szaktantermek, az informatika és természettudomány
termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a
felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a
fertőtlenítés.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni
kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni
öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban
fejezzük be az órát.
6. A csengetési rend a következőképpen módosul:
1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:55-10:40

