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Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
(aktualizált, frissített 2021.11.01.)
Jelen intézkedési terv az EMMI által kiadott protokollban foglaltak, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ajánlása és a mindenkor hatályos jogszabályok, kormányrendeletekben foglaltak helyi
megvalósítására készült.
Szülő az intézmény zárt tereibe nem léphet be, gyermekét az iskola/óvoda főbejáratáig a
testhőmérséklet mérő pontig kísérheti.
Személyes ügyintézésre, megbeszélésre előzetes telefonon történő egyeztetés, időpontfoglalás
szükséges.
Az óvoda/iskola főbejáratánál kézfertőtlenítés kötelező. Az osztálytermekben, mosdóhelyiségben
biztosítottak a higiénikus kézmosáshoz szükséges eszközök. Kéztörléskor papírtörlő használata
engedélyezett.
Az iskola dolgozóinak és 6 évnél idősebb tanulóinak KÖTELEZŐ a maszk viselése az intézmény
közösségi tereiben (aula, folyosók, mosdók). Tanítási órákon mindenkinek adott a maszk hordásának
lehetősége, de nem kötelező. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik részére pót/másodlagos maszkot
küldjenek az iskolába, arra az esetre ha cserélni kellene napközben.
Az óvoda épületének sajátossága miatt, egy ajtót tudnak használni a szülők és a gyermekek; kerülni
kell az ajtónál esetlegesen kialakuló csoportosulást. Az iskola épületébe való bejutásra a főbejáratot
lehet használni. Az onnan való kijutásra (lehetőség szerint) a bal hátsó folyosó végén levő ajtót
ajánlatos használni.
A szülők fokozottan figyeljenek gyermekeik egészségi állapotára. Beteg gyermeket tilos az intézmény
területére hozni. Amennyiben a gyermeken napközben tapasztalunk betegségre utaló tüneteket (pl.:
láz, köhögés, tüsszögés, hasmenés stb.), azonnal értesítjük a szülőt, a gyermeket a lehető legrövidebb
időn belül haza kell vinni és kapcsolatba kell lépni a gyermek háziorvosával. A szülő megérkezéséig a
gyermeket elkülönítjük egy erre a célra kialakított helyiségben, felnőtt felügyelete mellett.
Betegség miatt kimaradó gyermek kizárólag orvosi igazolással látogathatja újra az intézményt.
Az osztálytermek, közösségi terek alakításakor figyelemmel voltunk a védőtávolság betarthatóságára.
A tanítási nap folyamán fokozott intenzitású szellőztetést biztosítunk az osztálytermekben, közösségi
terekben. Folyamatos, kiemelt figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre, ami a napi többszöri fertőtlenítő
felmosásra, felületek áttörlésére is kiterjed.
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A csoportosulások elkerülése érdekében az osztályok, illetve az alsó és felső tagozat felváltva
használhatják az aula, osztálytermek, folyosók tereit az óraközi szünetekben. Jó idő esetén az
udvaron tartózkodhatnak.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz érkezők a főépület jobb hátsó szárnyán található ajtót
használhatják az intézménybe való be- és kijutáshoz. Ha feltétlenül szükséges az irodában történő
személyes ügyintézés, abban az esetben kézfertőtlenítő használata és maszk viselése ajánlott a
számukra is.
A szülő köteles tájékoztatni az intézményt, amennyiben valamely közeli családtagjánál, kontakt
személynél végzett teszt koronavírus-pozitív lett.
A gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést, a vonatkozó
szabályok betartása mellett.
Iskolai rendezvényeket, programokat szigorúan csak a járványügyi előírások betartásával rendezünk
meg.
2021.09.01-től kezdődően az intézménybe érkezéskor kötelező lesz a dolgozók és tanulók/óvodások
testhőmérsékletének mérése. A testhőmérséklet mérésére az iskola főbejáratánál kerül sor és az
ügyeletes nevelők végzik, az óvodások testhőmérsékletének mérése az óvodai bejáratnál történik és az
ügyeletes asszisztens végzi. Az intézmény dolgozója csak abban az esetben léphet be az intézménybe,
ha testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 celsius fokot. Azon tanuló/gyermek, akinek
testhőmérséklete eléri vagy meghaladja 37,8 celsius fokot, a többi gyermektől/tanulótól el kell
különíteni és erről a szülőt/törvényes képviselőt tájékoztatni kell. Az elkülönítő helyiség ideiglenesen
a II. számú öltözőben került kialakításra. Az elkülönített gyermek felnőtt felügyelete mellett várja meg
az érte érkező szülőt.
A folyamatos kapcsolattartás az alábbi elérhetőségeken biztosított:
06-30-510-8182 vagy 06-30-510-7877, és a dalmady2004@gmail.com e-mail címen, illetve az
iskolai Kréta rendszeren keresztül.
Nagykőrös, 2021.11.01.
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