A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
2020/2021. tanévi járványmegelőző intézkedési terve
Tanulók, szülők számára
Intézményünkben az EMMI által kiadott, Járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrend irányadó
(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koz
nevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf)
kiemelve és kiegészítve az alábbiakkal:
Általános (minden épületre és iskolahasználóra) kiterjedő szabályok:
1. A tanév biztonságos elkezdése érdekében a rendelkezésünkre álló eszközökkel
elvégeztük és folyamatosan végezzük az alapos, fertőtlenítő takarítást a minisztériumi
protokoll és az NKK ajánlásainak megfelelően.
2. A tanulók az első tanítási napon részletes, életkoruknak megfelelő szintű tájékoztatást
kapnak a betartandó szabályokról, a megelőzést szolgáló teendőikről. A szülők
tájékoztatása az iskola információs felületein (honlap, e-napló) történik.
3. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt dolgozó

látogathatja. Ehhez a tanévkezdéskor egy nyilatkozat kitöltését kérjük a tanulóktól,
melyet másnapra az osztályfőnököknek leadni szükséges. Ez nem helyettesíti a szülők
azon kötelezettségét, hogy amennyiben gyermeküknél bármely napon tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
4. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége 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. Minden más hiányzás esetén a korábban is
érvényben lévő szabályok (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) szerint kell eljárni.
5. Amennyiben tanítási időben fertőzésre utaló tünetek jelentkeznek valamely tanulónál,

elkülönítjük az egyes épületekben kijelölt helyen. Értesítjük az iskola-egészségügyi
orvost, és a szülőt. Az iskolaorvos az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. A szülő figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse meg a gyermek
háziorvosát, akinek utasításai alapján kell eljárnia. Rendkívül szükséges ezért, hogy a
szülők pontos és élő telefonos elérhetőségüket adják meg az iskola számára!
betegséget követően a gyermek az iskolába – hasonlóan más
megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

6. Esetleges

7. Amennyiben valamely krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről kezelőorvosának
kell döntenie, amely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A szülő erről
az iskolát – orvosi dokumentumokkal alátámasztva - értesíteni köteles.
8. Az épületekben a tanulókon és a dolgozókon kívül – igazgatói engedély nélkül- senki

más nem tartózkodhat. A tanulók – szükség esetén – csak a kapuig kísérhetők. Az 1.

évfolyamos tanulókat – legfeljebb az első két héten - a bejárati ajtóig kísérhetik, és a
kísérők az iskola területét ezt követően a legrövidebb időn belül elhagyják.
9. Az iskolába érkezés lehetőleg 7:30 – 7:45 közötti időben történjen! Amennyiben a

tanuló –közlekedés miatt, vagy egyéb különösen indokolt esetben – rendszeresen
korábban érkezik az iskolába, akkor igazgatói engedéllyel a számára kijelölt helyen
tartózkodik a tanítás kezdetéig. Ezt a szülőnek év elején írásban kérelmeznie kell!
10. A tanítást követően a tanulók a legrövidebb időn belül hagyják el az iskola területét. A

bejáró tanulók a busz, vonat indulásáig csak a számukra kijelölt helyen
tartózkodhatnak az iskolában. Ezen időtartam alatt is be kell tartaniuk a tanítás
időtartamára vonatkozó járványügyi szabályokat.
11. A napközis és iskolaotthonos tanulók számára 16:00 óráig tartanak a foglalkozások,

szükség esetén 17:00 óráig felügyelet biztosítható. Ennek igényét a szülő írásban
(lehet elektronikus úton is) jelezze az iskola felé.
12. Előnyben részesítjük az online-ügyintézést (elektronikus, telefonos), személyes

megjelenést igénylő ügyek intézésére csak másképpen nem megoldható esetben
kerülhet sor, előzetes időpontkéréssel. Személyes ügyintézés során kötelező a maszk
használata és a kézfertőtlenítés. Az ügyet intéző külső személy csak az ügyintézés
helyszínén tartózkodhat, a szükséges időtartam alatt.
13. A szülők és pedagógusok közötti információáramlás elsődlegesen elektronikus úton,

az egyes osztályok által használt kommunikációs csatornákon, vagy telefonon és az enaplón keresztül történik. A személyes megjelenést igénylő esetekben csak előzetes
igazgatói engedéllyel, a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések biztosításával
lehetséges értekezlet, megbeszélés szervezése.
14. Az iskola tanulói minden nap váltott, tiszta öltözetben, és az alapvető higiéniai,

tisztálkodási szabályok betartásával jelenjenek meg az iskolában.
15. Az épületekbe való belépéskor mindenkinek kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítők

használata. Rendszeresen tartunk testhőmérséklet ellenőrzést is minden épületben,
érintésmentes mérőeszközzel.
16. A benntartózkodás során kötelező a rendszeres szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés,

különösen étkezések, mosdóhasználat, teremváltás előtt és után.
17. Az épületek bejáratainál, a tantermekben, mosdókban rendelkezésre állnak a

kézfertőtlenítők, papírtörlők, de ezen túlmenően a tanulók rendelkezzenek saját
higiéniás csomaggal is. (papírzsebkendő, szájmaszk, saját pohár, vagy kulacs, flakon
és lehetőség szerint kézfertőtlenítő, papírtörlő). Fontos, hogy ezek használata során
keletkező papír- és egyéb hulladékot mindenki azonnal a hulladékgyűjtőkben helyezze
el!
18. A mosdókban és öltözőkben is kerülni kell a csoportosulást, tartani kell a lehető

legnagyobb távolságot! A mosdókban egyszerre csak a fülkék számával megegyező
számú tanuló tartózkodhat, kizárólag a használat időtartamára.
19. A tanulók kizárólag a számukra kijelölt tantermekbe mehetnek a tanórák kezdetén,

illetve a terem előtt fegyelmezetten várakoznak. A ki- és bevonulás során, valamint
szünetekben kerülni kell a csoportosulást! Az udvaron minden épület tanulói a
számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak:

-

Zöld épület: a felső tagozat és gimnázium a menza előtti területrész, az alsó
tagozat a Turulvár területe (A felső tagozat és a gimnazisták a konyha felőli
bejáratot használják, míg az alsó tagozatosok a hátsó bejáraton közlekednek)

-

Kiskő épület: a játszótér és az épület előtti udvarrész

-

Gimnázium épülete: Az épület oldalsó bejáratával szemközti udvarrész

Rossz idő esetén a szünetekben minden osztály a saját tantermében, illetve emeletén
tartózkodhat. A lépcsők használata során is kerülni kell a tumultust, a ki és bevonulás
során be kell tartani a védőtávolságot.
20. A közösségi terekben (folyosók, aula) felső tagozatos- és gimnáziumi tanulók, továbbá

az iskola dolgozói számára kötelező a maszkviselet, alsó tagozatos tanulóknak
ajánlott. A maszkról mindenki saját maga köteles gondoskodni. Amennyiben valaki
nem hoz maszkot, az iskola csak térítés ellenében, korlátozott alkalommal és
mennyiségben tudja ezt biztosítani.
21. Mind az épületekben, mind az udvaron be kell tartani a minimális 1,5 méteres

védőtávolságot és kerülni kell a személyes érintést, testkontaktust.
22. Tanítási órákon nem kötelező a védőmaszk viselése, de 12 éves kortól ajánlott, illetve

kisebbeknek is lehetséges.
23. Az óraközi szünetekben – és amíg az időjárás engedi az órákon is- rendszeres és

folyamatos szellőztetésről kell gondoskodni (hetesek, ügyeletes tanár, osztályfőnök)
Vonatkozik ez minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a közösségi terekre is. A
helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva tartjuk.
24. A tantermekben és folyosókon csak a kijelölt elzárt helyeken, szekrényekben

tárolhatók felszerelések. Padokban, egyéb nyitott helyen eszköz, felszerelés nem
tárolható!
25. A menzai étkezéseket lehetőség szerint úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése

elkerülhető legyen, sorban állás esetén is be kell tartani a védőtávolságot!
26. Otthonról hozott meleg ételek tárolására, melegítésére a jelenlegi helyzetben nincs

lehetőség. A hozott tízórait, uzsonnát a tanulók a tantermeikben, a higiénés szabályok
betartása mellett fogyaszthatják el.
27. Az első félévben- illetve visszavonásig- nem tartunk nagyobb létszámú jelenléttel járó

rendezvényt az iskola területén. Bármely csoport- osztály- vagy tagozati szintű
esemény, rendezvény megtartása igazgatói engedélyhez kötött, aki a mindenkori
járványhelyzetnek megfelelően hoz döntést.
Kérjük a szülőket és diákjainkat, hogy a saját és a közösség biztonsága érdekében a
szabályokat tartsák és tartassák be!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Nyitrainé Jurácsik Antónia
Intézményvezető

