Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
COVID 19 ELJÁRÁSREND
(Utolsó módosítás: 2021.01.18.)

SZÜLŐKNEK:
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-

-

-

-

-

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok
esetén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén dokumentálunk.
2020. október 1-től a reggeli testhőmérséklet mérést minden reggel, érkezéskor kötelezően
elvégezzük. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor léphet az
intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az
ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el
kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. Az elkülönítés helye:
udvari helyiség.
A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, amelyet a visszaérkezés napján bemutat.
Hatósági házikarantén esetén kizárólag a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozat bemutatása után térhet vissza a tanuló a közösségbe.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van, valamint egy háztartásban élő külföldről érkezett haza.
Annak a tanulónak, 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, iskolai hiányzását igazoltnak tekintjük. Erről szóló orvosi igazolását a szülő köteles
bemutatni.
Továbbá igazolt hiányzásnak tekintendő az az időszak, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
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. Azaz: ha a gyermek, a
tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk
kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
A 3 szülői igazolást kizárólag egyéb estekere használhatja fel a család. Betegséget a szülő a 3 nap
terhére sem igazolhat.
Az iskolában nincs lehetőség a gyerekek egymás megvendégelésével járó ünneplésekre (születésnap,
névnap,…)
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért
kérjük a szülőket, hogy gyermeküket csak a bejáratig kísérjék, délután ott várják meg.
Az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés, valamint a délutáni hazamenetelről szóló
intézkedéseket a szülő elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.
Amennyiben az ügyintézés online formában nem oldható, úgy a bejáratnál a kézfertőtlenítés után az
épületben tartózkodás idejére szájmaszk használata kötelező a vendégek és az esetlegesen belépő
szülők számára.

-

Ebédbefizetés online formában történik az Etelka felületen.
A szülői értekezleteket online formában tarjuk a Teams alkalmazásban.
Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek vagy a gondviselői
Kréta felülete, illetve az osztályok saját csoportjai.

TANULÓKNAK:
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Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell
a kezét.
A tanulónak kötelessége mindennap védőmaszkot az iskolába hozni.
A reggeli gyülekező 7.15-től 7:30-ig az udvaron, (eső esetén a folyosón) lesz. 7:30-tól a
osztályteremben.
Az óraközi szünetek a távolságtartási szabályok betarthatósága érdekében az alsó tagozaton a 3. és 4.
tanóra után negyed órával korábban (féltől háromnegyedig) lesznek. A felső tagozatosoknak továbbra
is csöngetési rend szerint. A le- és felvonulás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közösségi
terekben egyszerre lehetőség szerint egy osztály tanulói tartózkodjanak csak.
Alsó tagozat: A tantermeken kívül minden tanulónak a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező. Az udvarban a távolságtartásra vonatkozó szabályok mellett a maszkviselés ajánlott, de nem
kötelező, azonban ha nincs meg a 1,5 méteres távolság, a maszkviselés ott is kötelező.
Felső tagozat: Az épületben tartózkodás teljes idejére minden tanulónak a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése kötelező. Az udvarban a távolságtartásra vonatkozó szabályok mellett a maszkviselés
ajánlott, de nem kötelező, azonban ha nincs meg a 1,5 méteres távolság, a maszkviselés ott is kötelező.
A tanulók az udvarban a pedagógusok által kijelölt területen tartózkodhatnak, figyelembe véve a
különböző évfolyamok érintkezésére és távolságtartására vonatkozó szabályok betarthatóságát.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. A
mosdókban egyszerre maximum 4 fő tartózkodhat, ennek betartása minden tanulóra nézve kötelező.
Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni.
Étkezések előtt és után alapos kézmosás szükséges.
Az ebédlőben is kötelező a maszkhasználat: kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának
időtartama alatt nem kell maszkot viselni.
Betegség vagy távolmaradás esetén nincs lehetőség az étel elvitelére. Az étkezést le kell mondani.
Kéztörlésre a kihelyezett papírtörlőt kell használni! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!
Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
Ebédeltetési rendben történik továbbra is az étkezés, a beosztásokról az osztályfőnökök és az
ebédlőnél kifüggesztett tájékoztató ad segítséget. Az ebédlőben lehetőség szerint egy osztály
tartózkodhat, illetve, amennyiben a csoportok létszáma ezt megengedi, és a távolságtartási szabályok
betarthatók, akkor két osztály tanulói étkezhetnek egy időben. Törekedni kell arra, hogy étkezéskor
mindenki csak a saját evőeszközét, poharát fogja meg!
Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérjük, hogy hozzanak a gyerekek magukkal
zacskót vagy uzsonnás dobozt! A tízórait az első osztály kivételével mindenki az osztálytermében
fogyasztja el.
A tanítás során az osztályoknak állandó kijelölt tanterme van.
Esti ügyeletet, amennyiben több évfolyam tanulói is jelen vannak, a folyosón tartjuk, elkülönítve az
osztályokat.
A tantermekben ülésrend szerint ülnek a tanulók.
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Csoportbontás esetén az egyik csoport a saját termében marad, a másik csoport a nyelvi teremben, az
informatikateremben vagy a fejlesztőben lesz az órarendi beosztás szerint.
Amennyiben az osztálynak az első órája csoportbontással szervezhető meg, akkor a csoport abba a
terembe megy, ahol a saját csoportjának órája lesz.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk. Az órák során mellőzni kell a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó
edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
A tornafelszerelést minden tanuló a saját tantermében tartja.
Mivel a használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket
használat után az erre a kijelölt helyre kell tenni!
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni
öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A
lányok az öltözőket (a létszám függvényében turnusonként), a fiúk a tornatermet használják az
átöltözés során.
Az énekkar működését felfüggesztjük, énekórákon az éneklést mellőzzük.
A szakköröket maximum 10 fős csoportban tarjuk meg. Amennyiben a csoport nem homogén, úgy
maximum 2 osztály tanulói vehetnek részt egyszerre, ha a különböző osztályokba tartozó tanulók
távolságtartását biztosítani lehet.
A mindennapos testnevelés órák alól felmentés esetén sem lehetséges, hogy az adott tanuló az
osztályától külön (előbb) étkezzen.
Eső esetén a szünetekben minden osztály a tantermében marad, külön figyelmet fordítva az alapos és
folyamatos szellőztetésre.
A szakkörök, fejlesztő órák, napközis foglalkozások amennyiben több osztályból érkező tanulókkal
működik, csak a tantermen belüli távolságtartási szabályok betartásával szervezhetők.
Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges
(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom
függvényében.
A bejárathoz, mosdókhoz, öltözőkhöz, ebédlőhöz,… kihelyezett fertőtlenítőszerek használata
kézmosás után is javasolt.

PEDAGÓGUSOKNAK/DOLGOZÓKNAK:
-

-

-

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt.
2020. október 1-től a reggeli testhőmérséklet mérést minden reggel, érkezéskor kötelezően
elvégezzük. A döntés értelmében a foglalkoztatott csak akkor léphet az intézménybe, ha az érkezéskor
mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8
°C).
Betegség esetén a dolgozó az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Hatósági házikarantén esetén kizárólag a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozat bemutatása után térhet vissza a dolgozó a közösségbe.
A maszk viselése az intézményben tartózkodás teljes ideje alatt kötelező.
1. osztályban tanítók maszkviselése: A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a
következők szerint kötelező: Tanítás közben a tanulóktól távol (tábla előtt, tanári asztal közelében) a
maszk viselése ajánlott, azonban a tanulók közelében/padsorok között a maszk viselése kötelező.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi terekben, úgy az ott tartózkodás idején
kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk. Az órák során mellőzni kell a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó
edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
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Mivel a használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket
használat után az erre a kijelölt helyre kell tenni!
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni
öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. A
lányok az öltözőket (a létszám függvényében turnusonként), a fiúk a tornatermet használják az
átöltözés során.
Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges
(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom
függvényében. Minden szünetben a teljes tanterem átszellőztetés az órát befejező pedagógus
kötelessége.
Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása
lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást” álláspontot
képviseli.
Szülői értekezleteket online tarjuk a Teams alkalmazásban.
Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás,
kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne
csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között!
Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell ellátni!
Minden pedagógus kötelessége a higiéniai és távolságtartási szabályok betartása és betartatása.

TAKARÍTÁS:
-

-

Naponta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni.
Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(a továbbiakban: NNK) ajánlását!
A mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás
kiterjed az alábbiakra:
 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 gazdasági titkár ellenőrzi a takarítás megvalósulását! A szabályok betartatása és a
szabálytalanságok megszüntetése és annak a vezetőség felé történő jelentése, kötelessége.
A tanteremváltások között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
Minden szünetben valamennyi ajtókilincset fertőtlenítővel át kell törölni.
A nap végén az ablakkilincseket, ajtókilincseket, villanykapcsolókat, lépcsőház olajlábazatát
fertőtleníteni szükséges.
A pedagógusok számára étkezésre kijelölt helyet óránként szükséges fertőtleníteni.
Az esti takarítás során a helyiségek teljes átszellőztetése kötelező.

-

-

-

A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
Az étkezésre kijelölt helyiséget rendszeresen, naponta többször fertőtleníteni kell.
Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.
A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok
viselése szükséges (maszk, kesztyű).
Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek
az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan
ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a
folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet
kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az
ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet,
monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

VENDÉGEK FOGADÁSA:
-

-

Az intézménybe érkező vendégeknek belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és az intézményben
tartózkodás teljes idejére a maszk viselése. Ennek betartatása a portás és a vendéget fogadó
kötelessége.
2020. október 1-től a reggeli testhőmérséklet mérést végzünk minden belépő esetén. A döntés
értelmében a vendég csak akkor léphet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem
haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C).

BÉRLŐK
-

Az intézmény kizárólag olyan bérlőket fogad, akik csak az intézmény gyerekeivel foglalkoznak. Sport
esetén külön feltétel az is, hogy az edző is az iskola pedagógusa lehet.
A továbbiakban a szabályokat a kialakult helyzethez, tapasztalathoz igazítjuk. Az esetleges
változtatások jogát folyamatosan fenntartjuk.

Szeged, 2021. január 18.

Winkler Andrea, intézményvezető

