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Intézményi járványügyi intézkedési terv
2020/2021 tanév
A koronavírus elleni védekezés céljából intézményünkben az alábbi előírásokat kell
betartani:
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Gyakori, alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az épületekben.
Gyakori szellőztetést végzünk az osztálytermekben, folyosókon, aulában.
Minden épületben elhelyezünk a bejáratnál kézfertőtlenítőt, melyet mindenki
köteles belépéskor használni.
Az épületbe lépéskor minden belépőn hőmérőzést végzünk.
A gyermekek a személyi higiéne alapvető szabályairól részletes tájékoztatást
kapnak. Felhívjuk a figyelmet a rendszeres, helyes és alapos kézmosás
fontosságára.
Intézményünkben kizárólag tünetmentes tanuló és dolgozó tartózkodhat.
A szülő köteles az iskola felé jelezni, ha a gyermeke fertőzésgyanús vagy beteg.
A gyógyult tanuló csak orvosi igazolással („közösségbe mehet”) jöhet újra iskolába.
Krónikus betegek, hatósági karanténba kerülő diákok hiányzását igazoltnak
tekintjük.
A maszk használata a tanítási órán nem kötelező, de tanuló/dolgozó viselheti.
Ha a tanuló az osztálytermet elhagyja (mosdó, aula), maszkot kell viseljen.
A tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése kötelező, kézfertőtlenítő legyen
az utazóknál.
Szülő vagy idegen csak az intézményvezető engedélyével, előre egyeztetett
időpontban léphet be az iskolába. Számukra kötelező a maszk viselése és a
kézfertőtlenítés, valamint a hőmérőzés.
A gyermekek a személyi higiéne alapvető szabályairól részletes tájékoztatást
kapnak. Felhívjuk a figyelmet a rendszeres, helyes és alapos kézmosás
fontosságára.
Az a diák / dolgozó, aki külföldről jött haza, jelezze intézményünk felé.
A tüneteket mutató személyt azonnal elkülönítjük (a II. sz. épületben az emeleten a
fejlesztő szobában). Tüneteket mutató személy esetében az iskolaegészségügyi
orvost értesítjük. A beteg felügyeletét ellátó személy (osztályfőnök) kesztyűt és
maszkot visel.
A különböző osztályokból érkező tanulók csoportosulása tiltott az iskola épülete
előtt és az iskolaudvaron.
Az illemhelyeken csak annyian tartózkodhatnak, ahány wc van.
Igyekszünk a tanulókat az osztálytermekben a távolságtartási szabályok (1,5 méter)
figyelembe vételével elhelyezni/ültetni.
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A közösségi terekben az osztályok keveredését elkerüljük. Törekszünk arra, hogy
azokban egyszerre csak annyi diák tartózkodjon, hogy betartható legyen az egymás
közti 1,5 méteres távolság.
A testnevelés órákat amennyiben lehetséges, a szabadba tervezzük. A testnevelés
órákon használt sporteszközöket használat után mindig fertőtlenítjük.
Az egyes osztályok egész nap lehetőség szerint együtt mozognak (informatika
terembe, tornaterembe, étkezőbe).

Levegőzés
A szünetekben előre meghatározott módon levegőznek a tanulók:
-az alsó tagozatos osztályok osztályonként elkülönülve a II. sz. épület előtti füves területen
és a pihenőparkban,
-a felső tagozatos osztályok osztályonként elkülönülve a I. sz. épület mögötti füves
területen és a kosárlabda-pályán.
A focipályát a szünetekben egyszerre csak egy osztály tanulói használhatják az ügyeletes
nevelők engedélye szerint és felügyelete alatt.
A szünetekben használt sporteszközöket is használat után mindig fertőtlenítjük.
Iskolai étkezés
A tanulók az alábbi beosztás szerint étkeznek osztályonként elkülönülve, az
önkormányzati konyha és étkező járványügyi előírásait is betartva:
Tízórai

Ebéd

alsó tagozatosok

felső
tagozatosok

alsó tagozatosok

8.35: 1-2. osztály

9.45: 5-8. osztály

13.15:1-2. osztály 12.35:5-8. osztály

8.45: 3-4 osztály
•
•

felső
tagozatosok

Uzsonna
Osztályteremben
15.00-tól

13.25:3-4.osztály

Az ebédeltetés során egyszerre maximum két osztály tanulói tartózkodhatnak az
ebédlőben, megfelelő módon elkülönítve egymástól a közösségeket.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
vagy kézfertőtlenítős kézmosására.

A napközi részére kijelöltük a legnagyobb termet (8. osztály tanterme) és az egyes
osztályok a napközis termen belül is elkülönülve ülnek.
A fenti intézkedési terv visszavonásig érvényes, az aktuális járványügyi szabályok alapján
módosítható.
Cserhátsurány, 2020. 08. 31.

Bóta Bernadett
tagintézmény-vezető

