T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
4553. Apagy. Béke u. 2.

Járványügyi intézkedési terv

2020-09-01

Készítette: Kalapos Tamás
intézményvezető

A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola egységes járványügyi intézkedési terve állapítja
meg az intézményben a pedagógusok és a tanulók kötelességeit, és feladatait az iskola

munkarendjével kapcsolatos megelőző járványügyi intézkedéseket, és a gyakorlatban történő
alkalmazását.
Jelen járványügyi intézkedési tervet az intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette
elfogadásra a nevelőtestület elé.
Az aláírásokkal hitelesített intézkedési terv megtartása az iskola minden tanulójára és
dolgozójára kötelező.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedési terve, annak szabályai,
előírásai, nemcsak az iskolában és annak területén alkalmazandó,
alkalmazandó még: - tanulmányi kiránduláson,
-

táborozáskor,
színház-, és koncertlátogatáson,
tanulmányi, művészeti versenyeken,
fesztiválokon is érvényesek mind a tanulók mind a tanárok részére.

A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA, ELJÁRÁSRENDJE
A nevelőtestület által meghatározott járványügyi intézkedési terve biztosítja az intézmény
közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az
értékek közvetítését. A járványügyi intézkedési terv elősegíti iskolánk oktató és nevelő
feladatainak ellátását az új helyzethez alkalmazkodását, ezért betartása kötelező az
iskolaközösség minden tagja számára. A járványügyi intézkedési terve a házirenddel együtt az intézmény tanévenkénti munkatervével – az alábbiakban szabályozza az iskola belső
rendjét.
Iskolahasználati szabályok
A járványügyi intézkedési terv intézményi belső szabályzat, hatálya kiterjed az
intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre a tanulókra, szülőkre, a gyermek
törvényes képviselőjére, alkalmazottakra és az iskola rendezvényein tartózkodó vendégekre
a székhelyen és valamennyi telephelyen.
A járványügyi intézkedési terv fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak
érdekében, hogy a tanulók egészségesek maradjanak az iskolában, képességeiknek
megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek a
megváltozott feltételek mellett.
A járványügyi intézkedési terv a pedagógusok a diákság és minden magyar állampolgár
érdekében olyan szabályokat rögzít, amelyek az iskolai vírusterjedést megakadályozását
segíthetik elő.

A járványügyi intézkedési terv rögzíti, kezdeményezi, hogy iskolánk diákjai kulturált,
udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés
szabályait, viselkedjenek intézményünk hírnevéhez méltóan.

A járványügyi intézkedési terv kiegészíti a házirendben megfogalmazott iskolai tanulói
munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei, berendezési
tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét.
A járványügyi intézkedési terv hatálya
Ez a járványügyi intézkedési terv vonatkozik a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
székhelyén, és valamennyi telephelyén az iskolahasználókra, (iskolába járó tanulókra,
pedagógusokra, és az iskola alkalmazottaira).
A járványügyi intézkedési terv előírásai, szabályai a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
telephelyeire és székhelyének területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint
az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai
tevékenységére vonatkoznak.
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedési terve mellett minden
telephelyen elsődlegesen a helyi járványügyi intézkedési terv amennyiben eltér a Művészeti
Iskola intézkedési tervétől.

A járványügyi intézkedési terv személyi hatálya:
A járványügyi intézkedési terv az iskola életét, működését meghatározó egyik fontos
alapdokumentum lett, amely a törvényi előírások figyelembevételével állapítja meg a a
pedagógusok ás tanulók jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatosan a járvány
terjedését megakadályozó szabályokat.
Hatálya az intézményi élet jellegéből adódóan érinti az intézmény valamennyi tanulóját,
alkalmazottait, tanárait, technikai személyzetét, és egyes esetekben a szülőket is.
Vonatkozik az iskola épületének, termének és kertjének területére, valamint az iskola által
szervezett programok egyéb helyszíneire és az iskola által delegált résztvevőire.
A járványügyi intézkedési terv megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést
von maga után.
A járványügyi intézkedési terv időhatálya:
Az Igazgató és nevelő testület által elfogadott járványügyi intézkedési terv a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé és lép hatályba: 2020. szeptember 01.
A dokumentumban megfogalmazottak visszavonásig érvényesek.
A járványügyi intézkedési terv célja:
-

hogy a járványügyi helyzet ellenére sikeres, eredményes tanévet
zárjunk.

-

a megbetegedések számát minimálisra csökkentsük.
a járvány terjedését a lehető legfelkészültebben kezeljük

A járványügyi intézkedési terv legfőbb célja, hogy az iskola a pedagógiai programban és helyi
tantervben foglaltakat megfelelő rendben tudja megvalósítani, és a tanévet hagyományos
oktatási forma mellett tudja lezárni.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Az iskola valamennyi helyiségében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell
elvégezni. Az órák végén gyors általános tisztitást kell végezni.
felelős: a telephelyeken tanító táncpedagógusok, iskolatitkárok,
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. (1. sz. melléklet)

a

Nemzeti

A tanévet megelőző fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni, ezzel kapcsolatban egyeztetni kell
az általános iskolákkal. Valószínű, hogy az általános iskolák a fertőtlenítő nagytakarítást
iskolakezdés időpontjára elvégezte.
A T-Dance alapfokú Művészeti Iskola rendelkezik megfelelő mennyiségű tisztítószerekkel. A
koronavírus járványra tekintettel Magyarország Kormánya minden oktatási intézménynek
központilag biztosította a védőfelszereléseket. (felülettisztitó és kézfertőtlenítő szereket. )
A rendelkezésre álló fertőtlenítőszerek és eszközök kiosztásának határideje: 2020. szeptember
15.
A tanulókat érintő intézkedések segítése céljából az intézmény összes pedagógusa aktívan
részt vesz az általános iskolákban:
a beléptetés segítésében,
szellőztetés ellenőrzésében,
közösségi terekben a mozgás koordinálásában.
a felületek tisztításában
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A tanítási órákat és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülő köteles az iskolát (telefonon) értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
A dolgozók koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén haladéktalanul értesítik a
vezetőség valamelyik tagját, lehetőség szerint az intézményvezetőt.

Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény
területén, mind az intézmény épülete előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
Az iskolába szülőnek belépni tilos, gyermekét a kapunál adja és veszi át.
Az iskolába felnőttek csak munkavégzés tekintetében léphetnek be, ellenkező esetben
ügyintézés telefonon keresztül lehetséges, mely információt a kapura kifüggesztjük.
Tanítási időben, az épületben csak a tanulók és az intézmény dolgozói tartózkodhatnak.
Külsős személyek csak szükség esetén, előre egyeztetett időpontban jöhetnek be.
Valamennyi külsős számára a kézfertőtlenítés – és az iskola teljes területén – maszkhasználat
kötelező.
A tanulók az iskolába érkezéskor kézfertőtlenítésen esnek át, melynek kivitelezése segítséggel
történik.
A táncórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani.
Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Társástáncoknál
(párostáncoknál) mellőzzük a párcseréket.
Az első félévben esedékes rendezvényeket megtervezzük. A kivitelezés idejét, módját a
járványügyi helyzetnek megfelelően módosíthatjuk.
Szervezési elvek:
-

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárt téri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

Tanulmányi kirándulásokat, fesztiválokat, házi táncos rendezvényeket a korlátozások
feloldásáig nem tervezünk.
Szülői értekezletek, kommunikációs csatornák:
A szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatjuk
meg.
A szükséges információk eljuttatásának formái:
- telefonon
- nyomtatott hivatalos levél
- tanulói üzenő füzetek
- közösségi felületek (Facebook, Gmail, Massanger)
- Tanulói felületek: Kréta

Ha a személyes jelenlét mellett döntünk, csak gyermekenként 1 szülő jelenjen meg.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
A járványügyi felkészülés során rendkívül fontos a szemléletformálás. Ezért valamennyi
pedagógus köteles ismertetni jelen dokumentum tanulókra vonatkozó pontjait.
A szaktanárok segítségével vegyék át újra a helyes kézmosás lépéseit, a maszkhasználat
szabályait (beleértve az eldobást is!), az immunerősítés lehetőségeit, a szellőztetés
fontosságát.
Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni tanulónak
és felnőttnek egyaránt. Étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítsen.
A járványügyi helyzet alakulásának függvényében az épületbe való belépés feltétele lehet az
érintésmentes lázmérés is.
Ennek elrendelése az általános iskola intézményvezetőjének feladata.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők
használatát.
Ennek megteremtése az általános iskola intézményvezetőjének feladata.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
A napközbeni fertőtlenítéseket a helyi általános iskolában a takarítónő folyamatosan végzi, a
tánctermek takarítása, fertőtlenítése a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak
feladata.
Fokozott figyelmet kell fordítani a nagy 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. Az tánctermekben a szellőztetés a táncpedagógus feladata. Az órát tartó tanár az
órák végén hívja fel erre a figyelmet!

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztására, valamint gyakoribb fertőtlenítésre.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése csökkenthető legyen,
sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan figyelünk.
Az eszközöket megfelelő számban helyezzük ki (szalvétába csomagolva), azok más asztalhoz
átadásának elkerülése érdekében.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.
Az üzemeltető felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
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.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
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 szükséges
eljárni.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
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/gondviselő 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.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos,
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.

hogy

megfelelő

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.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
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
Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell
készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő
módszertani ajánlást.
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.
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.
-

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.

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.

Ha a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola tanára megfertőződik a helyettesítéséről
gondoskodni kell.
Órarend szerinti délelőtti oktatás esetén:
- helyettesítheti bármelyik olyan pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő
alkalmazott, aki a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazásában áll.
-

Ha a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola a fertőzés miatt nem tudja ellátni a feladatát,
segítséget kell kérnünk az Általános Iskola pedagógusaitól.
A két oktatási intézmény együttműködési megállapodást köthet a tanulók
gyermekfelügyeletével kapcsolatban. A helyettesített órákat a művészeti iskola a tanév
során visszahelyettesíti az általános iskolának.

Délutáni foglalkozások esetén:
- helyettesítheti bármelyik olyan pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő
alkalmazott, aki a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazásában áll.
-

Ha a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola a fertőzés miatt nem tudja ellátni a feladatát,
segítséget kell kérnünk az Általános Iskola pedagógusaitól.

-

Az Intézmény kihirdeti a tanórák szüneteltetését, a tanórákat a pedagógus a tanév
során pótolni fogja.

Legitimációs lap
A T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola
(4553 Apagy. Béke u. 2.) OM: 200439

VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK:
A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Járványügyi Intézkedési Tervével kapcsolatban az iskolai szülői
szervezet véleményt nyilvánított, javaslatokat tett és kifejezte egyetértését.
Nyírvasvári, 2020. augusztus 31.

_____________________________
A szülői közösség elnöke

A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Járványügyi Intézkedési Tervével kapcsolatban a diákönkormányzat a
véleményt nyilvánított, javaslatokat tett és kifejezte egyetértését.
Nyírvasvári, 2020. augusztus 31.
_____________________________
A diákönkormányzat elnöke
A nevelőtestület 2020. augusztus 31.-én megtartott értekezletén az iskolai diákönkormányzat és az iskolai szülői
szervezet javaslatait megtárgyalta. A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Járványügyi Intézkedési Tervével a
nevelőtestület a 2020. augusztus 31-én elfogadta.

Apagy, 2020. augusztus 31.

_____________________________
Igazgatóhelyettes

_____________________________
tanszakvezető

_____________________________
igazgató
A fenntartó a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola Járványügyi Intézkedési Tervét megismerte, egyetértési
jogot gyakorol, 2020. szeptember 01-én a fenntartó ellenjegyezte, és elfogadta!
Nyíregyháza, 2020. szeptember 01.

_____________________________
fenntartó

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Járványügyi Intézkedési Terv 2020. szeptember 01-én lép életbe.
A Járványügyi Intézkedési Terv véleményezését a DÖK, és az SZMK megtette.
A Járványügyi Intézkedési Terv az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell
hozni.

A Járványügyi Intézkedési Terv az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni a
telephelyeken és a székhelyen.

-

Iskola faliújság

-

Intézmény weboldala

-

Igazgató - titkárság

A Járványügyi Intézkedési Terv a 2020/2021-es tanév elején ismertetni kell
-

a tanév első óráján a tanulókkal

-

a szülői értekezleteken a szülőkkel.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 01.

__________________________
igazgató

JAVASOLT ALAPELVEK A COVID-19 JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS,
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET ÉRINTÖ DÖNTÉSEK
MEGHOZATALÁHOZ
Gyermek/tanuló igazolt fertőzöttsége esetén
- ha egy köznevelési intézményben 1 osztályban/csoportban van (akár több) COVID19 fertőzött gyermek vagy tanuló, aki együtt volt a megelőző időszakban az
osztállyal/csoporttal, akkor csak az adott osztályra/csoportra nézve szükséges a
karantén elrendelés, mivel az intézmények a kiadott intézkedési Terv alapján kiemelt
figyelmet fordítanak arra, hogy az osztályok/csoportok ne keveredjenek;
- bizonyos esetekben elegendő lehet az osztály/csoport egy részének karantén alá
helyezése is, különösen akkor, ha a tere iben biztosítva volt a távolságtartás és
szellőztetés, a tanulók maszkot viseltek, illetve olyan foglalkozáson vettek részt, ami
csak az osztály egy részét érinti, ilyenkor elegendő a fertőzött személy környezetében
(előtte, mögötte, mellette) karantén alá helyezése;

-

ha több osztályban van igazolt fertőzött, akkor értelemszerűen ezeket az osztályokat
vagy fentiek szerint ezen osztályok diákjainak egy részét érinti a karantén;
- amennyiben az iskolában bizonyos órákon (pl. idegen nyelv, hittan) más osztályokkal
keverve, csoportbontásban vannak, akkor a fertőzött gyermekkel egy csoportban
levő, más osztályba járó tanulók esetében is indokolt lehet a karantén elrendelése (ha
az órák alatt a távolságtartás nem volt tartható az adott intézményben);
- ha az igazolt fertőzött tanuló felső tagozatos vagy középiskolás, a pedagógust nem
tartjuk indokoltnak automatikusan karanténba küldeni, mivel a személyes védő
távolságot megtartja az iskolai tevékenységek során (ez alól kivétel lehet a testnevelő
tanár);
- óvodás vagy alsó tagozatos fertőzött gyermek tanuló esetén az érintett csoport
óvodapedagógusa vagy tanítója esetében merülhet fel a karantén szükségessége;
- ha egy intézményben a COVID-19 fertőzőt tanuló vagy tanulók a tünetek
megjelenése előtti vagy tünetmentes fertőzés esetén a fertőzés igazolódását megelőző
2 napban nem tartózkodtak az intézményben vagy nem találkoztak az
osztálytársaikkal, akkor az érintett osztályt vagy osztályokat nem javasoljuk
automatikusan karanténba küldeni;
- természetesen, he valakinek, aki nem kerül automatikusan karanténba a fentiek
alapján, később mégis tünetei vannak, akkor a karantén elrendelése és további
kontaktkutatás indokoltsága az ö esetén is evidens

Pedagógus/egyéb dolgozó igazolt fertőzöttsége esetén
- pedagógus/egyéb dolgozó igazolt COVID-19 fertőzöttsége esetén az adott
pedagógus/dolgozó értelemszerűen automatikusan karanténba kerül, valamint azok a
további pedagógusok/dolgozók, akik szoros kontaktnak számítanak (a szünetben, a
tanári szobában történő egyidejű jelenlét nem feltétlenül szoros kontakt, ezek
időtartama sem haladja meg jellemzően a 10-15 percet, emellett a pedagógusok
jellemzően maszkban tartózkodnak a közösségi terekben);
- a pedagógus által tanított osztályok az adott iskolában javaslatunk szerint nem
kerülnek automatikusan karanténba, mivel a tanulók és a pedagógusok között a
távolságtartás előírás;
- óvodapedagógus érintettsége esetén az adott óvodai csoportban — tekintettel az
óvodapedagógusok és a kisgyermekek közötti, gyakori szoros érintkezésre indokolt lehet a karantén elrendelése;
- pedagógusok fertőzés gyanúján vagy fertőzöttsége esetén, amennyiben szükséges a
szűrés, lehetőség szerint prioritásnak kell tekinteni mielőbbi tesztelés elrendeléséi
és megvalósítását, hogy visszatérhessenek dolgozni, akkor is, ha a tanulóknak még
tart adott esetben a tantermen kívüli, digitális munkarend.
Amennyiben egy adott osztály/csoport kerül karanténba, az adott osztálynak, csoportnak az
óvodában az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet, az iskolában az Operatív Törzs tantermen
kívüli, digitális munkarendet vezet be arra az átmeneti időszakra

1. számú melléklet
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a
padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az
alábbiakra:
-

klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
játékok, sporteszközök tisztítására;
radiátorok, csövek lemosására;
ablakok, üvegfelületek tisztítására;
szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

-

képek, tablók, világítótestek portalanítására;
pókhálók eltávolítására;
rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces
folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz
kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

