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/SZÜLŐK SZÁMÁRA/
INTÉZKEDÉSI TERV I. változat
2020. 09.01.
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola
és az
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ajánlása alapján
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell
dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén
célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a
veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a Nemzeti
Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési
tervben foglaljuk össze a szükséges intézkedéseket.

HELYI INTÉZKEDÉSI TERV I. változat
A 2020/2021. TANÉVBEN A KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA INTÉZMÉNYÉBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor. A módosításról az iskolahasználók tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről
és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a
megvalósítást ellenőrizni.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, EGYÉB
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülők, amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, gondoskodnak gyermekük orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
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Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az
intézményi csoportosulások megelőzésére:
Az iskolába lépés szabályai:
Az iskolába való belépés a bejáratoknál „kapuknál” történik. Reggel 7.00-tól 7.30-ig az
intézménybe a főbejárat 3 ajtaján valamint az udvar felőli 3 bejáraton tud mindenki bejönni.
A szülőket kérjük, hogy az iskola kapujáig kísérjék gyermeküket, délután pedig az udvaron
várják őket. Az elsős szülők (de csak ők) az első héten reggel az udvarra behozhatják
gyermeküket. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára mindenki figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki
fertőtlenítse a kezét!
A szülők csak hivatalos és elkerülhetetlen esetekben jöjjenek be az iskola épületébe. Ilyenkor
kérjük az orrot és szájat eltakaró védőmaszk viselését!
A nap végén az intézmény elhagyásának szabályai: A tanítás végén a felsősök a főbejárat 3
ajtaján hagyják el az iskolát!
A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében a tanulók hazaengedése lépcsőzetesen
történik. Az alsó tagozatos tanulókat a szülők az iskola udvarán az alábbi időpontok
betartásával vehetik át:





16:00
16:05
16:10
16:15

4. évfolyam
3. évfolyam
2. évfolyam
1. évfolyam

A később érkező szülők nem jöhetnek be az épületbe, Ők a gyermeküket 17 órakor vehetik át
az udvaron. Ha valaki a szokottól eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt előre
jeleznie kell a
pedagógusnak.
A kapuknál az adott időben a gyermekek testhőmérséklete alkalomszerűen érintés nélküli
hőmérővel megmérésre kerülhet. Ha a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 37 fokot,
vagy ha az átadás előtt ugyan nem lázas, de erős légúti tüneteket mutat, a tanuló az adott
napon nem vehet részt az oktatásban. Vissza kell térnie otthonába. Amennyiben nap közben
rosszul lesz, akkor a titkáriban történik a hőmérséklet mérése és a szülő tájékoztatása.
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A közösségi terekben lehetőleg egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodjon, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az udvaron csak a kijelölt területeken
tartózkodhatnak az évfolyamok, ügyelet stb. Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát
használhatják, melyeket előre kijelöltünk az osztályok és évfolyamok számára. Az intézmény
közösségi tereiben amennyiben a védőtávolság nem tartható be a védőmaszk használata 8
éves korig ajánlott, 8 éves kor fölött kötelező. Kérjük, hogy minden tanuló napi szinten maga
gondoskodjon a saját védőmaszkjáról, s annak tisztán tartásáról.
Az osztálytermekben a tanítási órákon, foglalkozásokon a védőmaszk viselése lehetséges, de
nem kötelező, amiről lehetőleg mindenki maga gondoskodjék. A tanórák alatt csak abban az
esetben ajánlott, ha a tanulók több osztályból keverednek az adott tanítási órán.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető
el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
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 szünetek felvonulási rendjét változtatjuk, és a helyzethez igazítjuk:
Az udvaron csak a kijelölt területeken tartózkodhatnak az évfolyamok, ügyelet stb. A tanítási
órák között - az alsós évfolyamok a 2.3.4. szünetekben, a felsős évfolyamok az 1.3.4.
szünetekben- az időjárástól függően az udvaron tartózkodnak. A 2. 3. szünetben az udvar
fölosztásával oldjuk meg az alsó és felső tagozat elkülönítését.
Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát használhatják, melyeket előre kijelöltünk az osztályok
és évfolyamok számára.
Az udvaron nem kötelező a védőmaszk használata, de a termekbe való vonulás során már
igen. Nem tartunk sorakozót. A vonulás alkalmával az egymás közötti védőtávolság
betartására ösztönözzük a tanulókat.
Napközi csoportok: A 12 napközis csoportunk a délutáni levegőzési időszakban a számukra
kijelölt iskolai, vagy iskolán kívüli helyszínen tartózkodnak. Lehetőségeinkhez mérten az
iskola udvarán bővítjük az erre a célra használható területet.
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Iskolai büfé használata:
Be kell tartani a járványügyi szabályokat, azaz 1,5-2 m távolságot a sorban állásnál,
lehetőség szerint maszkot viseljenek a vásárló diákok,
Rendezvényeink megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:





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.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük,
belföldi úticéllal tervezzék át.
Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és
Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs
rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. A szülők személyes
megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett
tartjuk meg. Ebben az esetben is ajánlott a maszk viselése, kézfertőtlenítés, stb. A járványügyi
helyzet negatív változása esetén online szülői értekezlet tartása javasolt.
Hivatalos ügyek intézése:
Ha a szülő hivatalos ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván:
 akkor lehetőleg jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot
 ha ez nem telefonon történik, akkor is csak a portáig jöjjön be az
iskolába, lehetőség szerint belépéskor viseljen maszkot és fertőtlenítse
a kezét, így kérjen időpontot vagyis jelentkezzen be
 a portás rögzíteni fogja, hogy ki és mikor lépett be az intézménybe,
illetve kit és mikor engedett tovább a bejáratnál ügyintézés céljából, az
esetleges visszakövetés miatt
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CÉLUNK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
mindenki figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki fertőtlenítse
a kezét!
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítjük ki. Kiemelt figyelmet kell
fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására, betartatására.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani 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
kell tartani.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét
ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
A tanórák alatt a takarító személyzet elvégzi a mosdók, ajtókilincsek fertőtlenítését.
A szünetekben sűrűbb fertőtlenítés ajánlott a „vándorlásban” résztvevő
szaktantermekben.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást az első nap az osztályfőnököktől. A
gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, étkezés előtt és után kiemelt
figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére.
Az étkeztetést végző pedagógusok számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
A csoportok biztonságos étkezése érdekében a csoportok számára idősávot dolgoztunk ki,
elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le az ebédeltetést, amelynek betartását a
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pedagógus felügyeli. Az ebédlő előtt - sorban állás esetén - a védőtávolság betartására
odafigyelünk. Az ebédeltető pedagógus számára ajánlott az ebédlőben a védőmaszk
használata.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények
biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő
számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szülőnek az osztályfőnök felé jelezni kell, ha külföldről érkezett haza a tanuló és/vagy
családja. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a
határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezett, akkor azt kérjük szigorúan
betartani. Ezt az információt minél hamarabb jelezze a kolléga az iskolavezetés irányába. Ezt
az információt is kérjük bizalmasan kezelni!

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és
egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz.
melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a
járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a
pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.
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TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá - ha a tanuló hatósági karanténba kerül
- az előírt karantén időszaka.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Iskolánkban az elkülönítő helyiség az egészségügyi szoba a földszint hosszú folyosó végén
található.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és védőmaszk használata
kötelező!
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön 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.
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Arany János Általános Iskola

6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10.
Tel.: 76/478-549 Fax: 76/478-557
E-mail: aranyj@keszeiskola.hu
weboldal: www.keszeiskola.hu

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.
A Helyi intézkedési tervünket, időnként felülvizsgáljuk. A napi tapasztalatok alapján a változtatás
jogát fenntartjuk. A KRÉTA rendszeren keresztül kiküldjük a szülők számára.

Az iskolai intézkedési terv célja az Önök és gyermekeik és kollegáink, dolgozóink,
iskolánk védelme. Kérjük, ennek érdekében fokozottan működjön velünk együtt és
segítse megvalósulását!
Kecskemét, 2020. 09.01.
Lovrity Sándorné
intézményvezető
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