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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL ÉS BELÉPÉSI REND - 2020/2021. tanév
TANULÓK
Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az 5-8. évfolyamos tanulók számára a benntartózkodás során belépéstől a tanítás
megkezdéséig, majd a szünetekben is kötelező az alábbi helyszíneken: közösségi terek, folyosók, mosdók, öltözők,
nevelőtestületi szoba és irodák, valamint egyéb közös használatú helyiségek. A tanítási órákon és foglalkozásokon további
intézkedésig a maszk viselése javasolt, de nem kötelező, azonban a higiéniai alapszabályokat minden esetben be kell tartani.






A 630-730 közötti időszakban az udvaron várakozz, eső esetén a földszinti folyosón tartózkodj (felsős tanulók maszkban)
730–tól a saját tantermedbe menj!
Szüleid, rokonaid nem jöhetnek be az épületbe, az előkertig sem kísérhetnek!
A 16 óra utáni ügyelet mindig az első udvaron lesz, eső esetén a 3-as (16:30-ig) és 4-es (17 óráig) termekben!
Az épületből a foglalkozások után és a 16-17 óra közötti ügyeleti időszakban is önállóan kell távoznod! A szüleid nem
jöhetnek be érted, ezért otthon minden nap beszéld meg velük, mikor kell a portához érkezned, hogy kiléphess!
 Szüleid, hozzátartozóid a Gulner utcai kapu előtt a parkolónál várhatnak rád!
 Az 1-2. évfolyam tanulóit 16 órakor a tanítók kikísérik a Gulner utcai hátsó kiskapuhoz.
Amire figyelj: amennyiben a megbeszélt időpontban mégsem vár téged családtag az iskola előtt, és aznap nem egyedül mennél
haza, várakozhatsz a díszudvaron vagy gyere vissza az épületbe és szólj a portán! Segítünk! Egyedül ne indulj el haza!
Amennyiben a kísérőd késik, telefonon értesítse az iskolát!
Csengetési rend:
1. óra 7:55-8:40 (15’ reggeli)(Reggeli idősávok: 1. oszt. az 1. órában, 2. osztály az 1. óra végén, 3-4. osztály a 2. óra elején) A
felső tagozat a hagyományos reggeli szünetben étkezik.
2. óra 8.55-9:40 (10’ felsősöknek kinti, alsósoknak benti szünet)
3. óra 9:50-10:35 (15’ felsősöknek benti, alsósoknak kinti szünet)
4. óra 10:50-11:35 (10’ felsősöknek benti, alsósoknak udvari szünet)
5. óra 11:45-12:30 (10’ felsősöknek kinti, alsósoknak benti szünet)
6. óra 12:40-13:25 (5’ váltás)
7. óra 30’ tanóra/foglalkozás, vagy ebéd/szünet
8. óra 14:00-15:00
9. óra 15:00-16:00
10. óra 16:00-17:00
Amíg az iskolában vagy:

A tantermedet csak szükség esetén hagyhatod el (mellékhelyiségbe, testnevelésórára, angolórára, informatikaórára,
étkezőbe)!

A szünetek alatt sem mehetsz át másik terembe, saját termedben kell lenned (nem a folyosón), kivétel az udvari szünetek
(felsőben 2. és 5. szünet, alsóban a 3. és 4. szünetben)!

A nap végén tedd fel a székedet, hogy a tantermet lehessen fertőtleníteni!

Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítőt belépéskor használnod kell!

Az intézmény területén, egyéb helyszíneken (ebédlő, mosdók) elhelyezett kézfertőtlenítőt használnod kell!

Ebédelni csak a számodra kijelölt időben mehetsz, előtte a főépületben moss kezet! Táskádat hagyd a tantermekben!

A mosdókban 3-4 fő lehet egyszerre, a többiek a folyosón türelmesen várakozzanak!

Kerüld az eszközök kölcsönkérését és -adását!

Használj saját kézfertőtlenítőt!

Közösségi tereken társaidtól, nevelőidtől tartsd be az előírt távolságot!

Amikor a testnevelésórákra nem az öltözőkben, hanem a tantermedben kell öltöznöd, a ruháidat a saját székedre
összehajtogatva tedd, a cipődet a széked alá, míg táskádat bezárva az asztal alá helyezd el! A tisztálkodáshoz,
felfrissüléshez hozz magaddal higiéniai tisztasági nedveskendőt, amit használat után a szemetesbe dobj ki! Használj
izzadásgátló stiftet. Az öltözésnél a fiúk és a lányok váltják egymást, ezért ne lépd túl a számodra kijelölt időt!

A külső testnevelésórákhoz megfelelő ruházattal kell rendelkezned! Az órák szervezésének szabályai (ki mikor mehet be
a tornaterembe vagy ki az udvarra) hétről-hétre változhatnak! Viselkedj tanáraid utasításainak megfelelően!

A tanítási órák és foglalkozásaid után rögtön indulj haza!
Óvjad tanáraid, társaid és magad egészségét!
Budapest, 2020. szeptember 1.
Tisztelettel:
Kerekes Elek
igazgató
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SZÜLŐK ÉS LÁTOGATÓK
Ügyelet: 6:30-7:30 az udvaron, esős időben a földszinti folyosón. Délután 16:00-17:00 az udvaron, esős időben a 3-as és 4-es teremben.
A szigorú központi szabályok értelmében a hozzátartozók csak a Gulner utcai kapuig, a parkolóig kísérhetik gyermeküket, azaz már az
előkertbe sem jöhetnek be! Szülők és látogatok számára a teljes szorgalmi időszakban és nyitvatartási időben tilos az intézmény területére
történő belépés! A tanulóknak délután a szülővel megbeszélt időpontban önállóan kell kilépniük az iskola épületéből! A kilépés pontos
idejét a benntartózkodási papírokon jelöljék, a napi változásokat a gyermek üzenőfüzetébe kérjük beírni! A kísérőnek a késést telefonon
jeleznie kell az iskola felé! Az 1-2. osztályos tanulókat a tanítók 7:25 -7:30-ig a hátsó Gulner utcai kiskapunál várják, délután 16 órakor
ugyanide kikísérik. Ettől eltérő időben a gyerekek a főbejáraton át érkezhetnek, illetve távoznak. A főbejárati külső kapuhoz az
intézmény mielőbb szorgalmazza kaputelefon felszerelését.
Az intézmény területén tehát 6:30 és 17:00 óra között kizárólag az iskola diákjai és alkalmazottai tartózkodhatnak!
Kilépési időpontok lehetnek: 12:30, 13:25, 14:00, 15:00, 16:00
A köztes időszakokban a tanórák és foglalkozások zavartalansága érdekében várakozniuk kell!
A 16 óráig tartó benntartózkodás alóli felmentést az intézményvezetőnél lehet kérelmezni nyilatkozat kitöltésével. A nyomtatványt
letölthetik az iskola honlapjáról. A benntartózkodás módosítása csak a tanév elején és a félév végén lehetséges. Kérjük, ezt vegyék
figyelembe az év végi és az év eleji döntésük meghozatalakor!
A titkársági ügyintézést és a pedagógusokkal történő találkozókat telefonon vagy e-mail-ben előzetesen egyeztetniük kell,
különben nem jöhetnek be! Csak az léphet az intézmény területére, akinek a nevét az előzetes egyeztetést követően leadták a portán. A
belépés során az intézmény vendégkönyvet vezet a látogatókról! Nevük, elérhetőségük és a keresett alkalmazott nevének megadása
kötelező! Az elérhetőségeket a levél fejlécében olvashatják, de megtalálják iskolánk honlapján is. A pedagógusokkal e-mail-ben
javasoljuk felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a megbeszélt találkozóról késnek, az iskolát telefonon értesíteni kell!
Felhívjuk figyelmüket, hogy belépéskor a szülők és más látogatók számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, illetve a
bejáratnál található kézfertőtlenítő használata minden esetben kötelező! Ugyanez a szabály vonatkozik a látogatóként érkező
gyermekekre is!
Az intézmény látogatásának egészségügyi feltételei













A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, alkalmazott látogathatja.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik.
A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni.
Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítőt belépéskor kötelező használni.
Az intézmény területén, egyéb helyszíneken (ebédlő, mosdók) elhelyezett kézfertőtlenítőt kötelező használni.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A tanulók kizárólag a tanuláshoz szükséges felszereléseket hozhatják magukkal. (Játékokat, személyes tárgyakat ne hozzanak!)
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, melynek további részleteiről az osztályfőnök és a testnevelést
tanító pedagógusok adnak tájékoztatást. (A tornatermet azonos időben csak egy osztály használja.)
A szülőkkel a kapcsolattartás elektronikus úton történik (Kréta-üzenet, e-mail). Egyes esetekben a szülői értekezleteket online
szervezzük.
Határozottan kérjük a szülőket, hogy a tanév folyamán a gyermekektől a Gulner utcai kapun kívül, a parkolónál búcsúzzanak el,
és ugyanitt várakozzanak rájuk a benntartózkodási kérelmükben jelzett időpontban!
A szülők, gondviselők az iskolába kizárólag meghívásra, illetve előzetes e-mailes vagy telefonos egyeztetés után, maszkot viselve
jöhetnek be ügyintézésre, vagy pedagógiai konzultációra.
Az ebédbefizetés részleteiről a későbbiekben a GESZ ad további tájékoztatást!
Teendők beteg gyermek esetén






Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodunk. A szülő
kötelessége telefonon megkeresni a gyermek háziorvosát. Ezt követően az orvos utasításai alapján járjanak el!
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
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.

Köszönöm eddigi és az ezt követő együttműködésüket!
Budapest, 2020. szeptember 1.
Tisztelettel:
Kerekes Elek
igazgató
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Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő biztosítása, melynek használata
minden belépő számára kötelező.
Vendégkönyv vezetése az intézménybe – meghívásra, hivatalos ügy intézésére, pedagógiai
tanácsadásra – érkezők részére.
A szociális helységekben a szappanos kézmosási lehetőség biztosítása, melynek
kiegészítésére a folyosón vírusölő hatású kézfertőtlenítő található.
Kéztörlésre papírtörlő biztosítása.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelem fordítása az alábbiakra:
o
A kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek) naponkénti
fertőtlenítése.
o
Az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók folyamatos
fertőtlenítése.
o
Az informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.) minden óra utáni
fertőtlenítése.
o
A mosdók csaptelepei, WC lehúzók, ülőkék óránkénti fertőtlenítése.
o
A padló és a mosható falfelületek naponkénti vírusölő hatású szerrel való
fertőtlenítése.
o
A csoportbontásnál használt helyiségekben a kézzel gyakran érintett felületek (padok,
asztalok, székek) fertőtlenítése csoportváltások közben.
Minden tanterembe kézfertőtlenítésre alkalmas eszköz kihelyezése.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelem fordítása a gyermekek alapos szappanos kézmosására
és kézfertőtlenítésére.
A takarítók, technikai dolgozók a munkaköri leírásuk kiegészítéseként a saját területükre
vonatkozó előírások szerint végzik feladatukat, melyet napi rendszerességgel az iskola
vezetése ellenőriz.
A közösségi helyiségekbe, csoportbontást szolgáló termekbe a takarító és fertőtlenítő
tevékenységet ellenőrző aláíróíveket helyezünk el, melyek vezetését rendszeresen
figyelemmel kísérjük.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében különleges figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden
zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás
függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK PROTOKOLLJA







A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési
etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó
szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás
korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat
maradéktalanul el kell végezni.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi
higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat)
figyelembe vételével történik.
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Az esetleges, iskolánkban történő ebédbefizetés menete:
o A befizetők az intézmény területén kívül várakozhatnak.
o A befizetéshez egyszerre egy személy jöhet be az intézménybe (maszk és
kézfertőtlenítő használata kötelező)!
o A portán levő Vendégkönyvbe a szükséges adatokat kötelező bejegyezni!
Budapest, 2020. szeptember 1.
Kerekes Elek
intézményvezető

