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Intézkedési terv
Tájékoztató járványügyi készenlét idejére a Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskolában

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve sok száz
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetünkben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a
Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”
alapján iskolánkban 2020.09.07-től a szaktantermi oktatás helyett osztálytermi oktatást
vezettünk be.
Vándorlás kizárólag a bontott órák esetében kiscsoportok formájában történik (informatika,
testnevelés/néptánc, kórus, nyelvi órák, etika/hit és erkölcstan).
Intézményünk felkészült a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő
takarítással (2020.08.01-től) és a protokoll kialakításával, aminek betartása mindenki számára
kötelező!
Az iskola épületében az oktatás ideje alatt rendszeres felületfertőtlenítő takarítást végzünk,
melyet a Takarítási naplóban a technikai dolgozók aláírásukkal igazolják.
1. Teremcsere esetén felületfertőtlenítés (padok, székek, kilincsek stb.)
2. Szellőztetés
3. Mosdók, korlátok alapos takarítása minden óraközi szünet után.
Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja! Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján
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gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekénél fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülöníthetjük őt a 2. emeleten található orvosi szobában, egyúttal értesítjük az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A
beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A fertőzés
tüneteit mutató személy távozása után a helyiséget azonnal fertőtleníteni kell.
Amennyiben a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék. 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 betegség miatt hazaküldött tanuló,
illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent meg az iskolában, legközelebb csak orvosi
igazolással jöhet iskolába. Szülői igazolás nem fogadható el!
A szülő által igazolható 3 nap igazolásának lehetősége határozatlan időre felfüggesztésre került.
Hiányzások kezelése, nyilvántartása:
Az esetlegesen bekövetkező kontaktkutatás szempontjából a hiányzások naprakész
nyilvántartását biztosítani kell.
 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) és erről orvosi igazolással rendelkezik, majd
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 vesz részt az oktatásban.
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Iskola egészségügyi ellátás szabályai
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat
maradéktalanul el kell végezni. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok,
védőoltások, védőnői fogadóóra feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések figyelembe
vételével történik. Fogászatra határozatlan ideig nem mennek a tanulóink.
Belépés az iskola területére
Az iskola 6:30-tól 20:00 óráig tart nyitva. 6:45-től 7:30-ig reggeli ügyeletet biztosítunk a
tanulóink számára. Kérjük a kedves szülőket, hogy csak indokolt esetben hozzák be
gyermekeiket a reggeli ügyeletbe. Reggeli gyülekező 7:15-től 7:45-ig a felső tagozatnak az
iskola pályáján, az alsó tagozatnak a főbejárat előtti betonos részen. A szülő a gyermekét csak
az iskola kapujáig kísérheti, az iskola területére, udvarára tilos a belépés. Minden
intézményünkbe érkezőt kérünk a főbejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatára (kivéve
a felső tagozatos tanulóinkat, ők a hátsó bejáraton a lépcsőházban kézfertőtlenítés után
vonulnak fel reggel 7:45-kor a védőtávolság betartása mellett, maszkban).
Az épületet fertőtlenítése folyamatosan történik a 3. emeleten működő Kiskunfélegyházi Balázs
Árpád Alapfokú Művészeti Iskolával egyeztetve. A felső tagozat esetében az utolsó óra vagy
foglalkozás után minden tanuló a főbejáraton, a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el az
épületet. Az intézmény területén több fertőtlenítő pont kerül kialakításra (főbejárat, hátsó
lépcsőház, mosdók mellett minden emeleten).
Ezen kívül minden alsós tanuló rendelkezik külön tisztasági csomaggal, saját törölközővel,
melyet

legalább

heti

rendszerességgel

fertőtlenít.

Az

intézménybe

lépő

tanulók

testhőmérsékletét minden reggel az épületbe lépés előtt mérjük.
Napközben az intézmény bejáratánál rögzítjük pontosan, hogy ki és mikor lépett be az
intézménybe (tanulók, pedagógusok, dolgozók kivételével), illetve kit és mikor engedtünk
tovább a bejáratnál ügyintézés céljából – a visszakövetés miatt.
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Ha a szülő ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván, akkor következő
az eljárásrend:
 önkéntes nyilatkozat kitöltése szükséges az intézménybe való belépéshez
 lehetőleg jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot
 előre egyeztetett időpont hiányában belépéskor viseljen maszkot és fertőtlenítse a kezét,
s így jelentkezzen be a portaszolgálatnál
 étkezési díj fizetése a kiküldött boríték segítségével a tanuló által történik.
Mivel szülő nem tartózkodhat az iskola épületében, helyette a telefonos, e-mailes vagy
e-Ügyintézést (Kréta) válasszák.
Az intézményből való távozáskor az 1-2. osztály napközis tanulói a Holló Béla utcai kis kapun,
a 3-4. osztály tanulói és a felsős tanulószobások a Holló Béla utcai nagykapun át hagyják el az
iskolát. Kérjük a szülőket, hogy a megfelelő kapunál, megfelelő távolságtartással várják
gyermeküket.
Maszkviselés: A folyosón és a közös helyiségekben mindenkinek kötelező a szájat és orrot
eltakaró, névvel ellátott maszk viselése.
Kötelező a maszk viselése az alábbi esetekben is:
- ha a tanuló elhagyja a tantermet
- ha náthás vagy fáj a torka és/vagy az orvos közösségbe engedi, tanórán is
- menzai sorban álláskor
- minden egyéb esetben, amikor a tanár vagy iskolai dolgozó megkéri a diákot a maszk
viselésére.
Lehetséges a maszk viselése bármely más esetben is, ha úgy érzi, hogy így van biztonságban.
Nem kötelező a maszk viselése az épületen kívül.
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Védőtávolság: Az intézményben mindenki köteles a lehetőségek figyelembe vételével a
védőtávolságot betartani, a csoportosulást elkerülni.
 Közösségi tereken (folyosón, udvaron, tantermekben) 1.5 m
 Abban az esetben, ha a védőtávolság nem tartható be, az ott tartózkodás idejére javasolt
a szájat és orrot eltakaró maszk használata.
 A tanulók csak az oktatás ideje alatt lehetnek az iskola területén, annak végén az iskola
területét el kell hagyniuk.
Testnevelés órák megtartása (öltözők használata):
 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren kell megtartani.
 Az öltözők használatát úgy kell megszervezni, hogy a távozó és érkező csoportok
elkerüljék egymást.
 Alsó tagozatban a tanulók a tanteremben öltözzenek át.
Mosdók használata:
 Mosdókban csak az illemhelyek számának megfelelő tanuló tartózkodhat.
 A mosdókban, öltözőkben, tantermekben csak papír kéztörlő és a tisztasági csomagban
lévő saját kéztörlő használható.
 A mosdókat a tanítási órák alatt fertőtleníteni kell.
Szellőztetés:
 A tantermek szellőztetését, friss levegőellátását folyamatosan biztosítani kell.
 Időjárástól függően a tantermek ablakai tanórák ideje alatt is legyenek nyitva.
Fertőtlenítő pontok használata:
 A fertőtlenítő pontokat a tanulók önállóan használhatják.
 A fertőtlenítő eszközök utántöltéséről a technikai dolgozók folyamatosan gondoskodnak.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon részletes és az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
Étkeztetés:
 A csoportok étkezésére beosztást kell készíteni, szükség esetén a tanóra, vagy annak egy
részének terhére.
 A 3. és a 4. évfolyam tanulói a termükben fogyasztják el a tízórait.
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 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 Az étkezéseknél az osztályok, csoportok ne keveredjenek, sorban állás esetén a
védőtávolságot be kell tartani.
Egyéb rendelkezések:
 Egyéb délutáni foglalkozás csak abban az esetben tartható meg, ha biztosítható a 1,5 m
védőtávolság.
 Az énekkari próbák alatt is biztosítani kell a tanulóinknak a védőtávolság betartását.
 Délutáni tömegsport órák a szabályok szigorú betartása mellett tarthatók (védőtávolság,
lehetőleg szabadban).
 Az iskola létesítményeit a bérlők határozatlan ideig nem veszik igénybe.
Kommunikáció:
 Az intézkedési tervet az intézmény honlapján (batthyanysuli.hu) tesszük nyilvánossá.
 Az intézkedési tervet a KRÉTA rendszeren minden szülő/gondviselő számára
megküldjük.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor. A módosításról az iskola honlapján és Facebook oldalán, illetve a Krétán keresztül
tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat.
Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
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.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.

