INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A HUNYADI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
1. FELKÉSZÜLÉS
1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztítóés fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.
1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldal található,
amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való
felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók
olvashatók. Ennek folyamatos nyomon követése minden pedagógus kötelessége.
2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és
nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet
részt.
2.2 Az intézménybe csak tanulók , alkalmazottak , hivatalos ügyet intézők léphetnek be !A hivatalos
ügyet intézők -szülők- számára a szájmaszk használata kötelező !
2.3 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
2.4 A csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók az iskolába érkezésük után a tantermük előtti
folyosókon tartózkodnak 7.30-ig. Kinti szünetekről való bejövetelnél a tanulókat nem sorakoztatjuk,
érkezésük sorrendjében mennek az osztálytermekbe. Kinti szünetekben az alsós tanulók és a felsős
tanulók külön udvari részen tartózkodnak.
2.5 Minden osztálynak külön kijelölt terme van. Nagyrészt a tanárok „vándorolnak”. Az
osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. Maszk viselése
a termekben lehetséges, de nem kötelező.
2.6 A büfé előtt egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres
védőtávolság.
2.7 Szülők, gondviselők a tanítási idő alatt a tantermekbe nem mehetnek be, a termek előtt nem
várakozhatnak 8.00-16.00 h. Ezen időszak alatt várakozniuk -maszkban- az aulában elhelyezett
padokon lehet. Gyermekükkel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár vagy egyéb iskolai alkalmazott
segítségével tudják megoldani.
2.8 Napközben az osztályok padjait, székeit fertőtleníteni kell a 1. 2. és 4. szünetben. A mosdók, WC-k
, tornatermi öltözők fertőtlenítését el kel végezni naponta a 2. 4. és 6. tanítási óra alatt.
2.9 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren kell 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.

2.9 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. megoldani,
2.10. A tanulók délutáni megőrzését 16.00-16.30 időszakban lehetőség szerint a szabadban kell
megoldani. Nagy létszám és rossz idő esetében a kijelölt teremben is megoldható.
2.11 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások
betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb
intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe
érkezéskor, minden belépő fertőtlenítse a kezét, belépni csak maszkban lehet.
3.2 Folyosókon ,közösségi terekben a maszk használata kötelező !
3.3 Az iskolába érkező diákoknál, dolgozóknál az ügyeletes tanárok homloklázmérést végeznek.
3.4 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Ahol lehetőség van, ott a
kézszárítót kell használni, máshol kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
3.5 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő
szintű tájékoztatást kapnak. A tanulóknak el kell sajátítaniuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.6 Fokozott figyelmet fordítunk azokra a tanulókra, akiknek a szülei külföldön munkavégzést
vállalnak és sűrűn hazalátogatnak.
3.7 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.
3.8 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Étkezéshez való levonuláskor is figyelni kell a megfelelő távolságtartásra. Étkezéshez csak
felügyelő pedagógus kíséretében lehet levonulni.
4.2 Az asztaloknál való leültetésnél figyelni kell a megfelelő távolságtartásra
4.3 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.
4.4 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban
állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
4.5 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
4.6 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel

