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Intézkedési terv a 2020-2021-es tanévre a járványügyi intézkedésekről, teendőkről
Környezettel kapcsolatos teendők:
Tanítás megkezdése előtt termek nyitása ügyeletesek feladata.
Szellőztetés, ablakok nyitása hetesek feladatkörébe tartozik.
Érkezők véletlenszerű digitális hőmérsékletmérővel való ellenőrzését igazgató, igazgató helyettesek
végzik.
Tünetes személy azonnali elkülönítése az orvosi szoba melletti helyiségben történik.
Kérjük a szülőket folyamatosan figyeljék a honlapon történő értesítéseket!
Tanórák, kapcsolattartás:
Jelenlétes órák:
Folyosókon, termekben lehetőség szerint 1,5m-es távolság megtartására kell törekedni!
Amennyiben nem lehetséges a távolság megtartása, ajánlott a szájat, orrot takaró maszk viselete,
különösen a közösségi terekben!
Termekben lehetőleg távolságtartó ülésrendet alakítunk ki.
Tanórán használt eszközök nem cserélhetők egymás között, mindenki saját eszközét használja.
(pl.:számológép)
Sport, szabadidő
Sporttevékenység esetén lehetőség szerint a legkisebb létszám biztosítására törekedünk zárt térben.
Tevékenységek az időjárás függvényében lehetőség szerint szabad térben tartandóak.
Lehetőség szerint testi kontaktus és közös eszközhasználat nélküli feladatok végeztetése történik
intézményünkben.
Eszköz használat minimálisra csökkentése kívánatos, lehetőség szerint fertőtlenítéssel csökkenteni
kell a közös használat veszélyeit.
Szülőkkel való kapcsolattartás
Lehetőség szerint kerüljük a személyes kapcsolattartást, helyette emailos, telefonos elektronikus
naplón keresztüli kapcsolattartás javasolt.
Osztályfőnökök adnak általános tájékoztatást a járványügyi előírásokról.
Szülői értekezlet esetén távolságtartás betartása, szájat, orrot eltakaró maszk használata kötelező!
Szülői kapcsolattartás, "fogadó óra" előzetes egyeztetéssel történjen!
Számonkérések, vizsgák rendje
Saját eszközhasználattal dolgozunk, a tanulók közötti csere, átadás elkerülendő!
Szóbeli számonkérések esetén a védőtávolság lehetőség szerinti betartását kérjük.
Gyakorlati számonkérés esetén védőtávolságok betartását lehetőség szerint kérjük, tervezett
időintervallumok betartása javasolt.
Kollégiumi szabályok
Beköltözés és érkezés esetén az előzetes adatok felvétele, testhőmérséklet mérés történik.
Tünetes személy azonnali elkülönítése!

Fekvőhelyek esetén lehetőség szerint a védőtávolság tartására törkedni kell.
Esetlegesen elkülönített személy ellátása, szülők és hatóság értesítése történik meg.
Fertőtlenítés elvégzése szükséges!
Elhelyezéskor lehetőség szerint az azonos órákat látogatók egy helyiségbe kerüljenek!
Higiénés szabályok fokozott betartása, betartatása elvárt.
Betegség jelzése esetén gondoskodni kell a tanuló hazaküldéséről, ennek tényét írásban rögzíteni kell.
Betegség, karantén esetén az igazolást a tanuló részéről kell beszerezni.
Általánosan:
Az intézménybe ügyintézés céljából érkezők részére szájat és orrot takaró maszk használata kötelező!
Belépéskor biztosítjuk kell a kézfertőtlenítés lehetőségét.
Fertőtlenítő és kézmosó szerek beszerzése, ennek papír alapú rögzítése történik.
Bejáratokhoz a megfelelő szerek és tájékoztatók kihelyezése, ellenőrzése, pótlása folyamatosan
történik.
Rendszeres fertőtlenítő szeres takarítást, ellenőrzést végzünk.
Egészséges, tüneteket nem mutató személy látogathatja a tanórákat.
Szülő kötelessége a gyermek, tanuló esetleges betegségének jelzése, bejelentése.
TILOS: belépni és az intézményben tartózkodni olyan személynek, aki a megelőző három napban a
következő tüneteket észlelte magán:
köhögés
nehézlégzés, légszomj
láz
hidegrázás
izomfájdalom
torokfájás
újonnan kialakult ízérzékelés vagy szaglászavar
émelygés, hányás, hasmenés
Ismertetni kell a tanulókkal a megbetegedésre utaló tüneteket és tájékoztatni kell őket a jelzési
kötelezettségről.
Fel kell hívni a figyelmet a személyi higiénia fokozott betartására!
Az irodákban ügyintézés során egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat az ott dolgozókon kívül.
Az ügyintézés megkönnyítésére a tanulók kéréseiket (igazolás, iskolalátogatási igazolás, távozási
engedély, stb.) reggel 8:00-ig jelzik, átvehetik a 2. szünetben.
Az étkezéssel kapcsolatos szabályok, az étteremben alkalmazandók ott kerülnek kihirdetésre.
A tízórai és uzsonna kijelölt személyekkel kerül szállításra és kiosztása során ügyelni kell a szabályok
betartására, betartatására.
Győr, 2020. szeptember 1.
Váradi József
intézményvezető

