Kassa Utcai Általános Iskola
Helyi járványügyi protokoll

A Kassa Utcai Általános Iskola az alábbi intézkedéseket hozza a koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében:
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:




2020. szeptember 1-jén hagyományos tantermi oktatatással kezdjük a tanévet.
Az intézkedés az iskola helyi szabályzata, az iskola tanulóira, dolgozóira érvényes.
A nyár folyamán megtörtént az iskola valamennyi helyiségének fertőtlenítő takarítása.

Kérjük a szülőke az alábbiakra:



















Töltsék ki a KRÉTA e-ügyintézés felületen található kérdőívet 2020. szeptember 4-éig.
Haladéktalanul értesítsék az iskolát, ha a gyermeknél vagy környezetében koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Ha bármilyen betegségre utaló tünete van a gyermeknek (nem csak a COVID fertőzésre
utaló tünetek), ne engedjék iskolába! Az allergiások orvosi vagy szülői igazolást mutassanak
be!
Aki nem zöld besorolású országból érkezik haza 2020. augusztus 18-a után, az vagy negatív
PCR-teszteredményt mutasson be, vagy csak a hazaérkezést követő 2 hét lejárta után
engedje a gyermeket iskolába, hiányzását igazoltnak tekintjük.
2020. szeptember 1. után minden külföldről hazatérő esetében így kell eljárni.
Amennyiben a szülő félti gyermekét attól, hogy az iskolában megfertőződhet, távollét
engedélyezési kérelmet adhat be e-ügyintézés keretében a KRÉTA e-ügyintézés felületen
keresztül. A kérelem 2 hétre vonatkozhat, az intézményvezető adhatja meg az engedélyt.
Erre az időszakra a szülő felelőssége, hogy gyermeke ne maradjon le a tananyaggal.
Jelezzék, ha a gyermek 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, mulasztását igazoltnak kell tekinteni.
Jelezzék, ha a gyermek hatósági karanténba került, hiányzását igazoltnak tekintjük.
A szülők a gyermekeket csak az iskola külső kapujáig kísérhetik.
A szülők a hivatalos ügyeket a KRÉTA e-ügyintézés keretében intézzék! Amennyiben
feltétlenül személyes találkozás szükséges, előre egyeztetett időpontban jöjjenek a
pedagógushoz vagy a titkárságra! Ebben az esetben a portán jelezzék, hogy kihez, milyen
ügyben érkeztek. A portás jelzi a kollégának, hogy a szülő megérkezett.
Az iskola kapuján belül csak az a szülő tartózkodhat, aki az előre egyeztetett időpontban –
ügyintézésre – jön az iskolába.
Szülőknek a maszk viselése kötelező!
Kérjük, hogy a tanítási órák után lehetőség szerint a gyermekeket vigyék haza.





Gondoskodjanak arról, hogy a tanulóknál legyen minden nap papírzsebkendő, valamint
névvel és osztálymegjelöléssel ellátott arcmaszk.
Az iskola előtt tartsák be a védőtávolságot, ne csoportosuljanak!
Amikor a gyermekükért érkeznek, egyesével, maszkban menjenek be a portásfülkéig,
mondják a gyermek nevét, és a külső ajtón kívül várakozzanak gyermekükre.

Járványügyi szabályozás az iskola épületén belül




















Az iskolába való belépéskor kézfertőtlenítés kötelező mindenki számára!
Iskolába érkezés:
o 1. évf. 7.30-ra érkezik.
o 1. a, (7.30) 4. b, 3. a (7.30-7.45) a Szatmárnémeti utcai nagykapun jöhet az iskolába,
a tanító fogadja a gyerekeket, egy technikai dolgozó és a pedagógus segítségével
történik a kézfertőtlenítés.
o Felső tagozat: (7.30-7.50) a Nagybánya utcai nagykapun jöhet be, a gondnok és az
ügyeletes pedagógus segítségével történik a kézfertőtlenítés.
o Alsó tagozat: (7.30-7.50) és az 1. c (7.30) a főbejáraton jöhet be, a portás és az
ügyeletes pedagógus segítségével történik a kézfertőtlenítés.
o Ügyeletre érkezők, késők főbejáraton jöhetnek be, a portás segítségével történik a
kézfertőtlenítés. Az ebédlőben az ügyelet ideje alatt maszkot kell viselni!
Új sorakozási rendet készítünk a védőtávolság megtartásának érdekében. Az osztályok a
kijelölt helyeken sorakoznak, az első órát tartó tanár 7.50-kor lemegy értük.
Az iskola épületében és az udvaron is ügyelni kell a távolságtartásra, a testi kontaktusok
elkerülésére.
Maszk használata a tanteremben javasolt, a közösségi terekben kötelező!
Az alsó és a felső tagozat váltva mehet levegőzni. A 2., 4. az alsó, a 3., 5. a felső tagozat
udvari szünete.
A tantermek szünetekben nyitva vannak, és a szellőztetésről is gondoskodni kell.
Minden folyosón 2 tanár ügyel. Figyelni kell a védőtávolság betartására.
Az ügyletes pedagógusok figyelnek arra, hogy a mosdókban ne tartózkodjanak többen, mint
amennyit a védőtávolság betartása enged. A mosdó használata csak addig tarthat, ameddig
feltétlenül szükséges.
Rendszeresen – napi több alkalommal – fel kell hívni a tanulók figyelmét a rendszeres
kézmosásra. Meg kell tanítani őket a helyes kézmosásra, valamint a tüsszentés és köhögés
szabályainak betartására. (Könyökhajlatba vagy zsebkendőbe történjen, ne a tenyérbe!)
A napközisek óránként – váltott rendszerben – mossanak kezet!
A mosdókban biztosítjuk a kézfertőtlenítős szappant és a papír kéztörlőt.
A tanórák után a heteseknek le kell törölnie fertőtlenítőszerrel a padokat az előző órát tartó
pedagógus felügyeletével.
A takarítók minden szünet után fertőtlenítik a mosdókat, a kilincseket, valamint a tantermek
kilincseit is.
A járványveszély idején az óra alatti mosdóhasználat engedélyezett.
Az irodákba mindenki csak maszkban léphet be. Kérjük, csak egyesével, a védőtávolság
megtartásával tegyék.





Edzésre érkező gyereket kísérő szülő nem léphet be az iskola területére. Óvodások esetében
az edző kíséri be őket a tornaterembe. Az átöltözés nehézsége okán már tornaruhában
érkezzenek az óvodások.
Az edzéseken történő fertőtlenítés és védőtávolság betartásáért az edző felelős.



Testnevelés órákon az alábbiakat szükséges betartani:
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
A szoros testi kontaktust igénylő feladatokat kerülni kell.
Az öltözés előtt kézfertőtlenítés kötelező (ügyeletes tanár segítségével).
Az alsó tagozatosok a tanteremben öltöznek.
A felső tagozatosok átöltözését a testnevelő tanárok koordinálják. Öltözésre
igénybe vesszük a szertárat is, ahol padokat és fogasokat helyeztünk el.
o Rossz idő esetén, a sátorba igyekvő osztályok az udvari pavilon alatt várakozzanak.
o
o
o
o
o



A könyvtár használata:
o A 2. szünettől van nyitva a könyvtár.
o A könyvtárban egyszerre legfeljebb 6 tanuló tartózkodhat kizárólag arcmaszkban.
o Biztosítani kell a védőtávolságot.



Énekórákon az alábbi szabályok érvényesek:
o Énekkari órák visszavonásig elmaradnak.
o Énekórákon előnyben kell részesíteni a ritmusgyakorlatokat, zenehallgatást,
zeneelméletet.
o Hangos éneklést lehetőleg mellőzzük.
o Énekórák, hangos éneklés lehetséges, ha az órát az udvaron tartják.

Étkezés, ebédlő használat:




Reggeli:
o Az 1. osztályok az első óra előtt együtt reggeliznek.
o Az ebédlőben maximum két csoport tartózkodhat egymástól elkülönítve.
o Az alsósok a pedagógiai asszisztens felügyletével reggeliznek az 1. óra alatt, 15 perces
beosztással.
o Akiknek az 1. órájuk testnevelés, a 2. órában reggeliznek.
o A felső tagozatosok az első szünetben mehetnek reggelizni az ebédlőbe.
Ebéd:
o Egyszerre csak 2 csoport ebédel.
o Kézfertőtlenítés kötelező a bejáratnál a pedagógus és a pedagógiai asszisztens
felügyeletével.
o Az ebédlőbe beosztott technikai dolgozó szalvétába csomagolva adja az evőeszközt a
gyerekeknek.

o Az ebédeltetés az alábbi időbeosztásban történik:
 1. 11.25-11.45 (alsó tagozat)
 2. 11.45-12.05 (felső tagozat, 5. évf.)
 3. 12.05-12.25 (alsó tagozat)
 4. 12.25-12.45 (alsó tagozat)
 5. 12.50-13.05 (felső tagozat, 6. évf.)
 6. 13.05-13.25 (alsó tagozat)
 7. 13.25-13.45 (alsó tagozat)
 8. 13.50-14.05 (felső tagozat 7-8. évf.)
 9. 14.05-14.25 (alsó tagozat)
 A büfé mellett kézfertőtlenítőt kell elhelyezni (önkiszolgáló rendszerben). A sorbanállásnál is
figyelni kell a védőtávolság betartására.

Beteg gyermekek ellátása:





Az iskolatitkári irodába csak sérült tanulók mehetnek ellátásra.
A beteg, illetve betegségre utaló tüneteket mutató gyermekek esetében nem mérlegelünk,
azonnal értesítjük a szülőket, akik hazaviszik őket.
A beteg gyermeket a pedagógus lehozza, leküldi az aulába, értesíti az iskolatitkárt, aki
telefonon tájékoztatja a szülőt, megkéri, hogy haladéktalanul vigye el a gyermeket.
A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Egyéb intézkedések:





Őszi kirándulások, erdei iskolák, Határtalanul program megtartása nem engedélyezett.
Az október 6-i ünnepélyt osztálytermekben, online tartjuk meg.
Egyéb rendezvények szeptemberben elmaradnak, a továbbiakról a vírushelyzet
függvényében döntünk.
A napközisek – az udvar zsúfoltsága miatt – minél többször menjenek szabadidőben a
Barczika térre.

A járványügyi protokoll 2020. szeptember 1-jén lép hatályba, visszavonásig érvényes, módosítása
szükség szerint történik.

Budapest, 2020. augusztus 29.

Berta Gergely s. k.
intézményvezető

