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EMMI rendelet alapján VIII/454/2021/KOAT iktatószámmal

Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére
Módosítás: 2021. november 11.
A koronavírus helyzetre való tekintettel az alábbiakról szeretnénk a Szülőket tájékoztatni.
A kiadott protokoll annak módosításáig, vagy visszavonásáig marad érvényben.
A protokoll érvénybe lépésének ideje: 2021. november 11.
Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztere VIII/454/2021/KOAT iktatószámú
„Védekezés a köznevelési intézményekben” levele alapján készült.
A köznevelési intézményekben, így iskolánkban is továbbra is figyelmet fordítunk az alapvető
egészségvédelmi szabályokra. Ennek érdekében a módosított Intézkedési Terv ajánlásait
javasoljuk továbbra is alkalmazni a tanítási évben, az alábbiak figyelembe vételével:
A nevelési-oktatási intézményt 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.
Az iskolai hiányzások kapcsolatban érvényes, hogy az intézményvezető alapos indok esetén a
tanulói távolmaradást igazoltnak tekinti. A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel,
általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő
automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre
jogosult intézményvezető a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében
aktuálisan mérlegeli és időszakonként felülvizsgálja
A döntés során elsődlegesen mérlegeli, hogy:
 az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló
megfertőződésének reális veszélye;
 a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyire
biztosított a fertőzés megelőzése;
 az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy
háztartásban élő személyekre;
 a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába
járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;
 a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való
távolmaradás alatt.

Az iskolába lépés és ott tartózkodás szabályai:
 Kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek jöjjön iskolába!
 Az intézménybe lépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés.
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Saját hatáskörömnél fogva elrendelt vezetői rendelkezés, hogy a közösségi tereken
2021. 11. 11-től a védőmaszk használata kötelező.
A közösségi terekben fontos a védőtávolság betartása, különösen fontos a
folyosókon, a mosdókban, az ebédlőben, illetve az öltözőkben is.
Szülő, kísérő nem léphet az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
Ilyenkor kérjük az orrot és szájat eltakaró védőmaszk viselését!
A helyiségekben biztosítani kell a folyamatos szellőztetést.
A szünetek után a mosdókban takarítást kell végezni. A kézzel gyakran érintett
felületeket (kilincsek, korlátok, csapok, kapcsolók fűtéscsövek) fertőtleníteni kell.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről 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.
Az a gyermek, tanuló, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába.
A nagyobb iskolai rendezvények szervezését, beleértve a beiskolázási programokat is,
2021. december 31-ig felfüggesztem. A decemberi fogadóórák a pedagógussal való
előzetes telefonon történő egyeztetés alapján lehetségesek. A szülő az iskola épületében
köteles védőmaszkot viselni, a protokoll szabályait betartani.
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.
Kecskemét, 2021. november 11.

Köszönjük az eddigi együttműködésüket!
Üdvözlettel: Lovrity Sándorné intézményvezető
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