Iskolakezdés járványügyi előírásokkal
2020. szeptember 1-től
a Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában

Bevezetés
A köznevelési intézményben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve
megszámlálhatatlan emberrel vannak napi kapcsolatban. Ezért kiemelten fontos az intézményi szintű
szabályozás bevezetése a jelenleg hatályos járványügyi szabályozásokat alapul véve.
Ennek alapja, az EMMI által kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben

a

járványügyi

készenlét

idején

alkalmazandó

eljárásrendről

(elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020)

Felkészülés a tanévre


Az épületben fertőtlenítő takarítást végeztünk az eltelt hét során.



Rendelkezésre állnak az új szappanadagolók minden mosdóban, melyekben fertőtlenítő
folyékony szappan van. A mosdókban rendelkezésre állnak a papírtörölközők.



Az épület bejáratainál fertőtlenítő pontokat helyezünk el.



Minden nap lesz fertőtlenítő takarítás, minden helyiségben.



Azon termekben, ahol tanuló csoportok váltják egymást, a szünetekben is lesz fertőtlenítés.



A mosdókban a tanórák alatt fertőtlenítünk naponta többször.

Iskola látogatása, egészség, betegség kérdése - hiányzások
Az iskolába csak egészséges, betegség tüneteket nem mutató gyermekek/tanulók járhatnak.
Az iskolában, mint munkahelyen csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató dolgozók
(pedagógusok, technikai dolgozók) lehetnek jelen.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél korona vírus gyanúja merül fel (iskola
telefonszáma: 94-313-399).
Ha valakinél (tanuló, pedagógus, egyéb dolgozó) fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal elkülönítésre
kerül a személy. Haladéktalanul értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további teendőkről
a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően. (Dr. Pölöskei Péter tel: 94-900-861) Gyermek
esetében a szülőt is haladéktalanul értesítjük, fertőzés tüneteit mutató gyermek szüleinek

haladéktalanul értesíteni kell telefonon a házi/gyermekorvosát a további teendőket illetően, a
gyermeket el kell vinni az iskolából.
A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni. (Az iskolai elkülönítő helyiség az iskola orvosi
rendelővel szemben lévő klub szoba.) Az elkülönített személlyel kapcsolatot csak maszkban és
kesztyűben lehet felvenni, az illetékes személyeknek.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazlással térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő személy az új koronavírus járványügyi helyzet miatt speciális
eljárást, védelmet igényel, arról a kezelőorvosnak kell döntenie, és igazolást adnia.
Az iskola a szakorvosi igazolásokat elfogadja, és megfelelő intézkedéseket hoz, hogy a gyermek részt
tudjon venni az iskolai oktatásban otthona elhagyása nélkül.
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 járunk el.

Az iskolába érkezés
Idegenek jelenléte az iskolában, az iskola egész területén (tanulókon és dolgozókon kívüli személyek)
nem megengedett.

Gyülekezés:
Jó idő esetén (ha nem esik az eső) – az iskola udvarán lesz. Kérjük a szülőket az udvarra kísérjék
gyermekeiket.
Az ügyeletes pedagógus ott várja a tanulókat. Osztály termekbe felmenetel közösen történik a
pedagógusok vezetésével.
Esős időben alsó tagozatosok gyülekezése az iskola aulájában, a főbejáraton érkezve valósul meg. Felső
tagozatosok gyülekezése az udvaron át megközelítve a hátsó bejáratot a tornatermi szárny folyosóin
történik.
Reggelente az érkezéskor tervezzük szúrópróba szerűen, az érintés nélküli testhőmérést az iskolai
bejáratoknál.

Hazaindulás az iskolából:
Kérjük, hogy minden gyereknek legyen beírva az üzenő füzetébe, mikor jönnek érte.
Csak rendkívüli esetben van módunk a tanulókat előzetes bejelentés nélkül, vagy előzetes bejelentés
megváltoztatásával hazaengedni.
A napköziseket a pedagógusok kísérik le a főbejárathoz, az előre jelzett időpontban.

kérjük, a szülők az iskola épülete előtt várakozzanak.
Kérjük, hogy az autóikkal a kijelölt parkolókban álljanak meg, ne használják a tanári parkolót és a
főbejárat előtti teret sem.

Iskolában tartózkodás – iskolai rend – személyi higiéné
A tanulók lehetőség szerint a tantermekben tartózkodjanak.
A tanórák időtartamát igyekszünk rugalmasan módosítani, így a lehető legkevesebb időt találkoznak a
diákok másik évfolyam tanulóival. (Rugalmas csengetési renddel valósítjuk meg.)
Az osztálytermekben nem kötelező, de folyosón kötelező az első két hétben a maszk viselése minden
felsőtagozatos tanulónak. Az alsó tagozatos diákok is viselhetik a saját orrot, szájat eltakaró
védőmaszkjukat.
A kézmosásra kiemelten figyeljen mindenki. Legalább 30 másodpercig mosson kezet. Gyakran
használjon mindenki kézfertőtlenítőszert. Az alsó tagozatos tanulók használják a saját törölközőiket,
melyet a tisztasági csomagban hoznak.
A termeket minden szünetben szellőztetni kell, lehetőség szerint a tanórákon is.
A testnevelés órák, ameddig csak lehetséges, a szabadban lesznek tartva.
Az olyan foglalkozások, melyen több osztály tanulói is részt vesznek, pl. hittan, szakkörök, tömegsport,
énekkar, bontott nyelvi órák, csak szeptember 15. után kezdhetők el, továbbá a könyvtár is csak
szeptember 15. után lesz látogatható.
A könyvtár járványügyi szabályzata az 1. mellékletben található.
Az iskolai büfét a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt nem nyitjuk ki. (Mindenki hozzon magával
tízórait és uzsonnát, amennyiben az iskolai étkeztetést nem veszi igénybe.)

Étkezés - étkeztetés
Az iskolai étkeztetés üzemel, az önkormányzat és a vállalkozó biztosítja az előre megrendelt ebédet,
tízórait és uzsonnát.
A tízórait és az uzsonnát a tanulók az osztálytermekben a pedagógusok felügyeletével fogyasztják el.
Az iskolai étkezőt ebédeléskor veszik igénybe.
Étkezéseknél szigorúan kell értelmezni a következő szabályokat:
1. Étkezés előtt kötelező a fél perces kézmosás.
2. Étkezésekre minden osztály az osztályfőnökkel, vagy a napközis nevelővel, vagy az ügyeletes
pedagógussal együtt érkezhet.
3. Az osztálynak kijelölt helyeket kell elfoglalni.
4. Ügyelni kell az osztályok, diákcsoportok elkülönülésére. (Ezt üres asztalsorral jelöljük.)
Étkezések között az ebédlőt fertőtlenítő takarítással kezeli az étkeztetést biztosító vállalkozás.

Nyilatkozat kérése
Minden tanuló szülőjétől kérjük, hogy legkésőbb a szülői értekezleten töltsön ki egy kérdőívet, mely a
koronavírus veszélyeztetettséget vizsgálja, és az esetleges kontaktkutatást meggyorsítja szükség
esetén. (2. melléklet)
Minden iskolai dolgozótól nyilatkozatot kérünk, és munkakezdéskor minden nap szúrópróba szerűen
érintkezés nélküli testhőmérést végzünk. (3. melléklet) (4. melléklet)

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Szombathely, 2020. augusztus 31.

Dr. Kiss-Geosits Beatrix
intézményvezető

1. melléklet

Az iskolai könyvtár használatára vonatkozó járványügyi szabályok
Az iskolai könyvtár az iskola egyik forgalmas közösségi tere, melynek használata közben is
vigyáznunk kell egymásra. Ennek érdekében az alábbi szabályokat vezetjük be:


Az iskolai könyvtárat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és pedagógus
látogathatja.



A könyvtárba belépve a kézfertőtlenítés mindenkinek kötelező, a kihelyezett
kézfertőtlenítő használatával.



A könyvtárban maszk (orrot és szájat takaró) használata kötelező!



A könyvtárban egyszerre 10 olvasó tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres
védőtávolság.



A tumultus elkerülése érdekében könyvtárlátogatási rendet vezetünk be, melyről
minden osztályt és pedagógust értesítünk.



Mivel az iskolai épületében szülő nem tartózkodhat, ezért a szülők bármilyen probléma
esetén telefonon tarthatják a kapcsolatot a könyvtárostanárral.



A könyvtár 2020. szeptember 15. után látogatható.

Könyvtárlátogatási rend:
Hétfő
1-3. órák utáni szünetekben 7-8. évfolyam
4-6. órák utáni szünetekben 3. évfolyam
Kedd
Ügyeleti nap, szünetekben a könyvtár nem látogatható.
Szerda
1-3. órák utáni szünetekben 2. évfolyam
4-6. órák utáni szünetekben 3. évfolyam
Csütörtök
1-3. órák utáni szünetekben 4. évfolyam
4-6. órák utáni szünetekben 5. évfolyam

Péntek
1-2. órák utáni szünetekben 2. évfolyam
3-4. órák utáni szünetekben 4. évfolyam
5-6. órák utáni szünetekben 6. évfolyam
Pedagógusokat kérjük, hogy lehetőség szerint tanítási órák alatt, saját lyukas óráikban
látogassák az iskolai könyvtárat!
A kölcsönzésre a könyvtárhasználati szabályzatban megfogalmazott szabályok vonatkoznak.
Az olvasók által visszahozott dokumentumokat két hétig elkülönítve tároljuk, csak utána
lesznek újra kölcsönözhetőek.
A szabályok betartása és betartatása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szellőztetésre és a
felületek rendszeres fertőtlenítésére.
A szabályzat visszavonásig érvényes.

Szombathely, 2020. augusztus 31.

Dr. Kiss-Geosits Beatrix

Kajtárné Tancsics Hajnalka

intézményvezető

könyvtárostanár

2. melléklet
Koronavírus (Covid 19) kérdőív
Kérjük a következő kérdőívet töltse ki, ha kérdés megkívánja, aláhúzással válaszoljon.
Kitöltő neve: ……………………………………………………….
Gyermek neve: ……………………………………………………
Gyermek osztálya: ………………………………………………
1.

Járt-e külföldön Ön és/vagy gyermeke 2020. augusztus 15. után?
igen
nem
Ha igen, melyik országban/országokban járt/jártak?
………………………………………………………………………………………………………

2.

Találkoztak-e külföldi állampolgárral 2 percnél hosszabb ideig, 2 méternél közelebbi személyes
távolságban az eltelt két hétben?
igen
nem

3.

Ingázik-e jelenleg külföldre Ön, vagy bármelyik családtagja?
igen
nem
Ha igen, ki ingázik a családból, és melyik országba ingázik?
……………………………………………………………………………………………….

4.

Volt-e koronavírus fertőzöttel kapcsolatban Ön és/vagy gyermeke 2020. augusztus 15 után.
igen
nem

5.

Volt-e korona vírusra utaló tünete Önnek és/vagy gyermekének az eltelt 3 hónap során?
igen
nem
Ha igen, milyen tüneteket észlelt Önmagán és/vagy gyermekén? (húzza alá az alábbi listából)
láz
köhögés
légúti hurut
hányás
hasmenés
egyéb tünet: ………………………………………….

6.

Volt-e karanténban az eltelt 3 hónap során a koronavírus miatt Ön és/vagy gyermeke, vagy bármelyik
hozzátartozója, akivel egy háztartásban élnek?
igen
nem

Dátum: ………………………………………….
Aláírás: …………………………………………
Alulírott, nyilatkozom, hogy a fenti állítások a valóságnak megfelelnek.
Beleegyezem, hogy gyermekemnél iskola kezdéskor hőmérsékletet mérjenek, kontakt mentes eszközzel.
Amennyiben gyermekemen vagy bármelyik, a gyermekemmel egy háztartásban élő családtagnál bármilyen
koronavírusra utaló tünetet észlelek, az iskolát azonnal értesítem, és a házi gyermekorvost megkeresem
telefonon.
Az iskola a kitöltött kérdőíveket más, harmadik személynek nem adja ki. A kérdőívben szereplő információkat
titkosan a GPRS előírásainak megfelelően elzártan kezeli. Csak a járványügyi hatóságnak adja át, hivatalos kérés
esetén.

3. melléklet
Koronavírus (Covid 19) kérdőív
Kérjük a következő kérdőívet töltse ki, ha kérdés megkívánja, aláhúzással válaszoljon.
Kitöltő neve: ……………………………………………………….
1. Járt-e külföldön Ön és/vagy családja 2020. augusztus 15. után?
igen
nem
Ha igen, melyik országban/országokban járt/jártak?
………………………………………………………………………………………………………
2.

Találkoztak-e külföldi állampolgárral 2 percnél hosszabb ideig, 2 méternél közelebbi személyes
távolságban az eltelt két hétben?
igen
nem
3. Ingázik-e jelenleg külföldre bármelyik családtagja, vagy olyan személy, akivel egy háztartásban él?
igen
nem
Ha igen, ki ingázik, és melyik országba ingázik?
……………………………………………………………………………………………….
4. Volt-e koronavírus fertőzöttel kapcsolatban Ön és/vagy családja 2020. augusztus 15 után.
igen
nem
5. Volt-e korona vírusra utaló tünete Önnek és/vagy bármelyik családtagjának az eltelt 3 hónap során?
igen
nem
Ha igen, milyen tüneteket észlelt Önmagán és/vagy gcsaládtgján? (húzza alá az alábbi listából)
láz
köhögés
légúti hurut
hányás
hasmenés
egyéb tünet: ………………………………………….
6.

Volt-e karanténban az eltelt 3 hónap során a koronavírus miatt Ön és/vagy bármelyik
hozzátartozója, akivel egy háztartásban élnek?
igen
nem
Dátum: ………………………………………….
Aláírás: …………………………………………
Alulírott, nyilatkozom, hogy a fenti állítások a valóságnak megfelelnek.
Amennyiben nekem, vagy bármelyik velem egy háztartásban élő családtagnál bármilyen koronavírusra utaló
tünetet észlelek, az iskolát azonnal értesítem, és a háziorvost megkeresem telefonon.
Az iskola a kitöltött kérdőíveket más, harmadik személynek nem adja ki. A kérdőívben szereplő információkat
titkosan a GPRS előírásainak megfelelően elzártan kezeli. Csak a járványügyi hatóságnak adja át, hivatalos kérés
esetén.

4. melléklet

Nyilatkozat

Alulírott …………………………………….……………………………. vállalom, hogy a Szombathelyi Neumann János
Általános Iskola munkavállalójaként/munkatársaként szeptember hónapban az iskola területén kívül
maradéktalanul megtartom a közösségi távolságtartás szokásos szabályait, valamint távolságtartás
nélkül csak olyan személyekkel érintkezem, akikről megbizonyosodtam, hogy másokkal szemben
megtartják a közösségi távolságtartás szokásos szabályait.

Az egész intézmény területén maradéktalanul megtartom a közösségi távolságtartás szokásos
szabályait, különös tekintettel a belső terekben való maszkviselésre.

Dátum: ………………………………………………..

Aláírás: …………………………………………………

