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A Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola
járványügyi intézkedési terve
a 2020/2021. tanévre
Az eljárásrend az EMMI intézkedési terve és a Tatabányai Tankerületi központ
eljárásrendje alapján készült. Az eljárásrend visszavonásig érvényes.
A járványügyi helyzet iskolánkat érintő változásáról, helyzetéről folyamatosan
tájékoztatjuk tanulóinkat és szüleiket a megszokott információs csatornán keresztül
(KRÉTA, iskola honlapja, iskola facebook oldala).
Kérjük a szülőket, hogy minden esetben azonnal értesítsék az iskolát
(vertessomloiskola@gmail.com, +36 34 493 192), ha gyermekük (előzetes kikérés
kivételével) nem jön iskolába. Kérjük az értesítésben adják meg a hiányzás okát és
várható időtartamát.

1. Az épületbe kizárólag orrot, szájat eltakaró maszkban szabad belépni, a bejáratnál
elhelyezett viruicid hatású kézfertőtlenítő használata kötelező.
2. Az intézménybe érkező minden tanulót arra kérünk, hogy magatartásával és
tevékenységével segítse a helységekben a tisztaság megőrzését, a járványügyi
intézkedések megtartását.
3. A tanulók az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató állapotban
látogathatják. Amennyiben a tanulók körében tüneteket észlelünk, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján a szülőket azonnal értesítjük. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyermeknél, a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
4. Kérjük tanulóinkat, hogy a nagyobb csoportosulásokat mind a belépés előtt, kilépés
után, mind pedig az épületen belül kerüljék el, törekedjenek a 1,5-2m-es védőtávolság
megtartására. Elsősorban kisebb csoportokban, osztályszinten érintkezzenek
egymással, amennyiben ez szükséges.
5. A tanulók és pedagógusok testhőmérsékletének mérése kötelező jellegű.
6. Az osztálytermekben, ahol a foglalkozás jellege (nyelvi és matematika órák,
szakkörök) és a tanulók létszáma ezt lehetővé teszi, a tanulók egymástól osztályonként
elkülönülve foglaljanak helyet.
7. A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése egyéb rendelkezésig
lehetséges, az épület egyéb helységeiben kötelező.

8. A nagyobb közösségi terekben (pl.: kavicsos udvar, folyosó, ebédlő) egyszerre csak
annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a
közösségi tereken belül.
9. A tanulók intézményen belüli közlekedése és tartózkodása (pl.: sportcsarnok, ebédlő)
legyen célirányos, a folyosói csoportosulást mellőzni kell.
10. Szülők csak előzetes igazgatói engedéllyel léphetnek be az iskolába.
11. Amennyiben valamely szolgáltató, hatóság belépése elkerülhetetlen, úgy az érintettek
a kézfertőtlenítés után maszkban léphetnek be az intézménybe. Ebben az esetben a kiés belépést látogatási naplóba rögzítjük.
12. A tanulók intézményen belüli táplálkozása előtt és után a fertőtlenítő kézmosás
kötelező. Erre az ebédlő előtti mosdótérben és az osztálytermekben biztosítunk
lehetőséget.
13. Menzánkon a személyzet biztosítja a járványügyi helyzetre érvényes étkezési
előírások megtartását és a biztonságos étkezés feltételeit.
14. Az oktatáshoz kapcsolódó valamennyi tanórán kívüli programon (pl.: testnevelés óra,
edzés, ünnepélyek stb.) meg kell tartani a kormányzat által előírt létszámkorlátot és az
alapvető egészségvédelmi intézkedéseket.
15. A tanév során hagyományos rendezvényeinket osztályonként, megfelelő időjárás
esetén szabadtérre szervezzük.
16. Osztályprogramok esetében pedagógusaink preferálni fogják a szabadtéri
programokat. Erdei iskolát és külföldi tanulmányi vagy sportcélú utazást a rendelkezés
visszavonásáig nem szervezünk. Előnyben kell részesíteni az egynapos belföldi
kirándulásokat.
17. Az intézmény vezetése megfelelő módon és időben tájékoztatja a szülőket a
beiskolázás esetén a szükséges információkról.
18. Az intézményben a termek és folyosók állandó szellőztetése javasolt, amikor ezt az
időjárás lehetővé teszi.
19. A szociális helyiségekben a fertőtlenítő szappanos kézmosás lehetőségét folyamatosan
biztosítjuk, kérjük, hogy tanulóink éljenek ezzel a lehetőséggel.
20. Kérjük, hogy tanulóink tartsák meg az ún. köhögési-tüsszentési etikett alapszabályait:
ilyen esetben az arc eltakarása két kézzel vagy papírzsebkendővel, ezt követően a
zsebkendő azonnali szemétbe dobása, fertőtlenítő kézmosás elvégzése illetve
lehetőség szerint könyökhajlatba tüsszentsenek. Ha mindez tanórán történik, a
pedagógus tegye lehetővé, hogy a tanuló – az óra megzavarása nélkül – elvégezhesse a
fenti műveletet a teremben vagy annak ideiglenes elhagyásával.
21. A tantermek szeméttárolóit az előző pont függvényében a technikai dolgozók ürítik. A
tanulók csak az oktatómunkához szükséges tárgyakat vegyék elő, és gyakrabban

győződjenek meg használati eszközeik, illetve levetett ruhadarabjaik meglétéről, hogy
azt ne hagyják szanaszét az épületben.
22. Nem oktatási célú külföldi utazás esetén a tanuló (szülő) előzetesen tájékoztatja az
intézmény vezetését. (Ez a hagyományos kikérő formájában is lehetséges.) Az
igazgató az aktuális járványügyi helyzet alapján dönt az utazást követően az iskolába
való visszatérésről. Nem zöld besorolású ország esetén az igazgató a tanuló számára
két hét otthoni tanulást írhat elő. Az otthontanulás követelményeit a szaktanárok írják
elő, és a felkészülésről, a követelmények teljesítéséről a tanulónak önállóan kell
gondoskodnia. Hiányzása ebben az időszakban igazoltnak tekintendő.
23. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el. A fertőzésgyanús személy környezetében kesztyű és
szájmaszk használata kötelező.
24. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
25. Beigazolódott fertőzés esetén az adatok függvényében a szakminisztérium és a
népegészségügyi központ (azaz az operatív törzs) dönt a munkarend digitálisra történő
megváltoztatásáról, illetve a hagyományos munkarendhez való visszatérés
lehetőségéről. Digitális munkarend esetén a tanulók az iskolát nem látogathatják, de az
intézmény – igény esetén – kiskorú tanuló számára a felügyeletről, illetve a felügyelet
időtartama alatti étkeztetésről továbbra is gondoskodik.
Vértessomló, 2020. szeptember
Mosonyiné Hofer Szonja
intézményvezető

