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INTÉZKEDÉSI TERV

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium

A Marianum Általános Iskola és Gimnázium intézkedési tervének elkészítésekor az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. augusztus 17-én kiadott INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL című dokumentumot
használtuk fel.
Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra az
EMMI utasításának megfelelően kerül sor.
1. Felkészülés a 2020-2021-es tanévre
A tanév megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. Az iskola
mindkét épületében, minden tanteremben és szaktanteremben, a mosdókban, ebédlőben,
folyosókon és az udvari játszótéri játékokon megtörtént a fertőtlenítő takarítás, előkészítés.

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
Az iskolába csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó léphet be.
Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van. A tanuló csak érvényes orvosi igazolás birtokában vehet rész ismét a tantermi oktatásban.

Az intézményi csoportosulások elkerülése érdekében hozott intézkedéseink:
Reggel, a tanítás kezdete előtt az iskola épületébe való belépéskor az 1-6. évfolyamok a
megszokott főbejáratot használják (Alsó utca 21.), és ott azonnal fertőtlenítik a kezüket. Az
emeletre az első lépcsőházban közlekednek. A 7-11. évfolyamok a bejárati ajtótól balra lévő
kaput használják belépésre, majd az udvari hátsó, tornatermi bejáraton át lépnek be az épületbe,
ezt követően történik a kézfertőtlenítés. Ők a hátsó lépcsőházat használják az emeletre ill. a
gimnáziumba történő eljutáshoz.
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Maszk nélkül az intézmény területére senki nem léphet be!
Maszk használata a tanulók számára:
-

az alsó tagozatnak tanítási órákon ajánlott, minden tantermen kívüli alkalommal kötelező,

-

a felső tagozatnak és a gimnáziumnak kötelező minden tantermi és tantermen kívüli
alkalommal (kivéve a testnevelés órákat)

A pedagógusok számára a maszk viselése fokozottan ajánlott, a technikai dolgozók számára
kötelező.
Az első tanítási óra előtt mindenki számára kötelező az alapos kézmosás! Kérjük, hogy minden
tanuló saját kéztörlőt használjon!
Tilos a személyes tárgyak (tankönyv, füzet, zsebkendő, enni- innivaló, stb.) iskolapadba történő
elhelyezése. Minden ilyet a saját öltözőszekrényben, az iskolatáskában vagy a pad tetején kell
tartani!
A testnevelés órákat – amikor az időjárás lehetővé teszi – a szabadban, az iskolaudvaron, a
sportpályán, vagy épületen kívüli séta formájában tartjuk. Tornatermi óra esetén szigorúan
kerülni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat!
Csak azokat a szakköröket indítjuk, amelyeket iskolánk pedagógusai tartanak. Így, egyelőre
elmaradnak a Pesovár néptánc, tollaslabda, Bozsik-foci és vívás szakkörök.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben. Erre
folyamatosan figyelmeztetni kell a tanulókat és ellenőrizni kell a szabályok betartását!
A tanév első félévében a nagy létszámú tanuló és pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvényeinket elhalasztjuk, vagy lemondjuk.
A nemzeti ünnepekről való megemlékezés osztályszinten, digitális segédanyag biztosításával
fog megvalósulni.
A külföldi tanulmányi kirándulásokat, és a több napra szervezett osztályprogramokat
(Határtalanul!, Advent Ausztriában, kilencedikesek gólyatábora) elhalasztjuk.
Az osztályok részére csak szabadtéri osztályprogram szervezhető.
Hagyományos összevont szülői értekezletet nem tartunk, az ilyenkor szokásos igazgatói
tájékoztató anyagát elektronikus úton kapják meg a szülők. Az osztályfőnökök csak az első,
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ötödik és kilencedik évfolyamok számára tartanak szülői értekezletet, az ismert járványügyi
előírások betartásával. Kérjük, hogy minden szülő hozzon magával maszkot erre az alkalomra!
Az SzMK szeptemberre tervezett megbeszélését online módon a Teams felületen keresztül
bonyolítjuk le.
Szeptembertől az iskolai ebédbefizetés banki átutalással történik. Az ehhez szükséges adatokat
(számlaszám, befizetendő összeg, stb.) a tanulók nevére kiállított számla tartalmazza.
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Fokozott figyelmet kell fordítani a szappanos kézmosásra!
Az első tanítási napon a tanulók korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a személyi
higiéne alapvető szabályairól (papír zsebkendő használata, köhögés, tüsszentés, kézmosás,
kézfertőtlenítés, stb.). A szakszerű tájékoztatásban az iskola védőnője nyújt segítséget. Kérjük
a szülőket, hogy tudatosítsák gyermekeikben e szabályok alkalmazását és betartásának
fontosságát otthonaikban is!
Fokozott figyelmet fordítunk az intézmény tisztaságára: napi többszöri fertőtlenítő takarítást
végzünk a folyosókon és a szociális helységekben. Kiemelten fertőtlenítjük a padokat,
asztalokat, székeket, ajtó- és ablakkilincseket, korlátokat, kapcsolókat, informatikai
eszközöket, vizesblokkokat.
A zárt terek, tantermek és folyosók rendszeres vagy folyamatos szellőztetésével igyekszünk
csökkenteni a kórokozók intézményen belüli koncentrációját.
Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felülete naponta legalább
egyszer fertőtlenítésre kerül.
Kiemelten figyelünk az iskolai ebédlő tisztaságára és fertőtlenítésére. Vírusölő tisztítószerrel
tisztítjuk az egyes turnusok között az asztalokat és a kézzel gyakran érintett felületeket.
Étkezés előtt és után kötelező a tanulók alapos szappanos kézmosása!
Az ebédlőben kialakuló sorban állás és az osztályok keveredésének elkerülése érdekében
fokozott figyelmet kell fordítani a folyosói ügyelet és a kiírt ebédelési rend betartására. Ennek
érdekében az ebédlőnél plusz pedagógus felügyeletet biztosítunk.
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Az önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál biztosítjuk a következőket: az evőeszközöket
szalvétával egyénileg csomagoljuk, a kenyérszeleteket, gyümölcsöt és a poharakat egyénileg
kiosztjuk.
Az étkeztetést végző és segítő személyzet számára biztosítjuk a vírusölő hatású
kézfertőtlenítést, maszkot és kesztyűt.

4. A tanulói hiányzások kezelése
Igazoltnak tekintjük annak a tanulónak a hiányzását, aki hatósági karanténba kerül, a részére
előírt karantén időszakára.
Igazoltnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik. Az erről szóló orvosi igazolást
mielőbb be kell mutatnia az osztályfőnöknek.
Ezek a tanulók az e-napló haladási felületén keresztül értesülnek a napi tananyagról. A
számonkérés a Microsoft Teams felületén történik.
Minden más esetben az iskola házirendjének szabályai érvényesek.

5. Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy tanulónál, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal elkülönítjük
és értesítjük az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló esetén azonnal értesítjük a szülőt is.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy ilyen esetben haladéktalanul keressék meg telefonon a
gyermekorvost, majd a tőle kapott utasításnak megfelelően járjanak el! A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

6. Intézkedések, amennyiben az intézmény fertőzéssel érintetté válik
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Amennyiben bebizonyosodik, hogy az iskolával jogviszonyban álló tanuló, vagy dolgozó
tesztje koronavírus-pozitív, a NNK tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát. Közösen döntenek arról, hogy szükséges-e elrendelni más munkarendet.
Tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről, majd az átállást okozó állapot
megszűnéséről és a normál munkarend szerinti oktatás folytatásáról az Operatív Törzs dönt és
a döntésről tájékoztatja az intézményt.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.
Ebben az időszakban az iskola megszervezi a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása
érdekében. Ezeknek a gyermekeknek változatlanul biztosítjuk az étkezést.
A tantermen kívüli, digitális oktatás esetén intézményünk a Microsoft Teams platformon és a
MaYoR elektronikus napló felületén keresztül kommunikál a tanulókkal, végzi az oktatást és
számonkérést.

Jelen Intézkedési terv betartása és betartatása minden tanuló, dolgozó és szülő számára
kötelező!

Érd, 2020. augusztus 27.

Takácsné Tóth Noémi
intézményvezető
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Szülői nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………. nyilatkozom, hogy
………………………………………………….. nevű gyermekem – tudomásom szerint – nem
áll koronavírus-fertőzés alatt.
•

•

Jelentkezett-e gyermekénél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
a. láz vagy hőemelkedés

Igen / Nem

b. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom

Igen / Nem

c. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel

Igen / Nem

d. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése

Igen / Nem

e. émelygés, hányás, hasmenés

Igen / Nem

Érintkezett-e gyermeke az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő
beteggel?

•

•

Igen / Nem

Érintkezett-e gyermeke az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban
különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

Igen / Nem

Járt-e gyermeke az elmúlt 14 nap során külföldön?

Igen / Nem

Amennyiben igen, annak dátumát is adja meg és azt, hogy mely országokban?
……………………………………………………………………………………
•

Fogadott-e a család külföldről érkezett vendéget?

Igen / Nem

Amennyiben igen, annak dátumát is adja meg és azt, hogy mely országból érkező vendéget
fogadott? …………………………………………………………………………
•

Érintkezett-e gyermeke az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt?

Igen / Nem

Érd, 2020. augusztus 31.
…………………………………………
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása

