Eljárásrend a 2020/2021 tanévben a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér
Gimnáziumban a járványügyi készenlét idején
Érvényes 2020. szeptember 14-től
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1) A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi
Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Bővebb tájékoztatás az
alábbi honlapon található: https://www.nnk.gov.hu/
2) A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
3) Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
4) Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
5) Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az épületbe és az udvarra is csak kivételes
esetben, igazgatói engedéllyel léphetnek be. A belépés korlátozása a szülőkre is vonatkozik.
6) Mindenkinek (tanulóknak, dolgozóknak, idegeneknek) maszkot kell viselnie az épületbe való
belépéskor, és fertőtleníteni kell a kezét.
7) A maszkkal nem rendelkező tanuló a portánál osztályonként elhelyezett, tartalék maszkot kap, melyet
az osztályának pótolnia kell.
8) Láz, illetve betegség gyanúja esetén lázmérést végzünk. Emellett szúrópróbaszerű lázmérésre is sor
kerülhet.
9) Lehetőség szerint kerülni kell a csoportosulásokat mind az intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt.
10) A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, tanárral való
egyeztetés szerint.
11) Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (folyosón, büfé előtt,
menza előtt, mosdókban, öltözőkben, stb), úgy az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése.
12) Az osztályok/csoportok váltása között a tantermekben a takarítók felületfertőtlenítést végeznek.
13) 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.
14) Ének-zene órákon kerülni kell az éneklést, helyette zenehallgatás vagy zenetörténet javasolt.
15) A tantermekben a teremórarend szerinti utolsó óra után csak kivételes esetben, igazgatói engedéllyel
és tanári felügyelettel lehet tartózkodni.
16) 16 óra után azok a tanulók, akik nem vesznek részt foglalkozáson, csak az aulában tartózkodhatnak.
17) Az esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények
elmaradnak.
18) Az előző pont alól egyetlen kivétel a szalagavató bál, melyet december 12-én az iskola épületében,
osztályonként egymás után tartjuk, az akkor aktuális létszámkorlát és egyéb óvintézkedések
betartásával.

19) Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások megvalósítása nem lehetséges sem belföldre, sem
külföldre.
20) Később kerülnek megszervezésre:
 Határtalanul pályázat során nyert kirándulások,
 Várkert Bazár programok,
 Lázár Ervin programok,
 fogászati szűrések,
 diákolimpiák.
21) A tanulmányi versenyekről a szervezők adnak tájékoztatást, előnyben részesítjük a részvétel online
formáját.
22) Szülői értekezleteket igény esetén online tartanak az osztályfőnökök, de az információkat előzetesen
ímélben és a KRÉTA rendszerében küldik el a szülőknek.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
23) A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők használatát.
24) Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a
személyes tisztaságot.
25) Köhögési etikett: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemeteskukába dobása és alapos kézmosás vagy kézfertőtlenítés.
26) Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. A helyiségek ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség
szerint nyitva kell tartani. Szünetben kötelező a szellőztetés.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
27) Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára.
28) Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosásra vagy
kézfertőtlenítésre.
29) Étkezés ideje alatt is törekedni kell a 1,5 méteres távolság betartására.
30) A büfében és az étteremben a fertőtlenítést és az előírások betartását fokozottan ellenőrizzük. A büfé
előtt 1,5 méterenként a padlón kell jelölni a várakozás helyét.
31) Menzára vonatkozó szabályok:
 az 5. óra utáni szünetben csak ezek az osztályok ebédelhetnek: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b,
 a 6. óra utáni szünetben csak ezek az osztályok ebédelhetnek: 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c, 9.ny, 10.a, 10.b,
10.c, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c,
 a 7. óra utáni szünetben már bárki ebédelhet,
 minden tanuló csak ahhoz az asztalhoz ülhet le, amelyikre a saját osztálya jele van felragasztva,
 a maszk használata sorban állás közben kötelező, csak közvetlenül evés előtt szabad levenni,
 az ebédlőbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
32) Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat
maradéktalanul el kell végezni. Kivétel ez alól a fogászati szűrővizsgálat.
33) A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok,
védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi
higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat)
figyelembevételével történik.
34) Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató
„Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg
kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos
szellőztetéssel.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
35) 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 gyermek,
a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
36) Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
37) 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/gondvisdelő
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.
38) A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
39) 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.
40) A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza.
41) 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.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
42) Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és
kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja
azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy
tesztje koronavírus-pozitív.
43) Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az
intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény
jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további
népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
44) A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és
támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli,
digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
45) Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők
támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a
gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
46) A gyermekfelügyelet során az önkormányzatnak változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
KOMMUNIKÁCIÓ
47) Az iskola és a szülők/gondviselők közötti hatékony kommunikáció érdekében szükséges az
elérhetőségek (ímélcímek és telefonszámok) megadása, valamint az ímélek és KRÉTA üzenetek napi
szintű ellenőrzése.
48) Az oktatással kapcsolatos híreket az iskola www.szbkg.hu honlapján, a www.kormany.hu és a
www.oktatas.hu felületein kell követni.
49) Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
Szigetszentmiklós, 2020. szeptember 11.
Kissné Hegedűs Éva sk.
intézményvezető

