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ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE1
2020/2021
Az intézmény területén csak a diákok, pedagógusok és az őket segítő személyzet tartózkodhat.
Idegenek csak indokolt esetben léphetnek be a higiéniai szabályok betartásával.
Intézményünk fokozott figyelmet fordít a takarításra és a fertőtlenítésre.
Eljárásrend a járványügyi készenlét idejére:
1. Iskolába indulás előtt
Ha az iskola tanulója betegnek érzi magát, akkor ne jöjjön iskolába, hanem keresse föl
a háziorvosát! A tanulók esetében a szülők felelőssége, hogy betegen ne engedjék
közösségbe gyermeküket.
2. Úton az iskolába
Ha a tanuló az iskolába jutáshoz tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, akkor az
utazás alatt viseljen maszkot!
3. Megérkezés az iskolába
Az iskola előtti területen és az udvaron kerülni kell a csoportosulást. Az épületek
bejáratánál kötelező a kézfertőtlenítés, melyet az ügyeletes pedagógusok ellenőriznek.
4. Az épületen belül
A bejáratnál a mellékhelyiségekben, a tornateremnél, az informatika szaktanteremnél
kézfertőtlenítők lettek kihelyezve, melynek használata kötelező! A tanulók számára az
intézmény területén a maszk használata lehetséges, de nem kötelező.
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5. Tanítási órán
Az időjárási viszonyok figyelembevételével az ablakokat nyitva kell tartani! A
szünetekben időjárástól függetlenül minden ablaknak nyitva kell lennie, az ablakok
kinyittatásáról a pedagógusok gondoskodnak.
6. Rosszullét, betegség esetén
Ha valaki a tanítási idő alatt rosszul érzi magát, akkor azt azonnal jelentse az
osztályfőnökének, tanárának, aki(k) értesítik a szülőket. A szülők megérkezéséig a
tanuló külön, erre kijelölt helyen tartózkodhat.
Ha az iskola tanulójáról vagy dolgozójáról az egészségügyi szervek megállapítják a
koronavírus fertőzöttséget, akkor ennek tényét az intézmény vezetője felé
haladéktalanul jeleznie kell a szülőnek, dolgozónak.
7. Köhögési, tüsszentési etikett
Köhögés, tüsszentés esetén az alábbi szabályokat kell betartani:
a) Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendővel fedje az orrát, száját!
b) Ha nincs kéznél zsebkendő, a könyökhajlatába köhögjön, tüsszentsen!
c) A zsebkendőt csak egyszer használja, utána dobja el!
d) Alaposan mosson kezet folyóvízzel és (folyékony) szappannal, majd alaposan
törölje meg a kezét eldobható kéztörlővel!
8. Étkezés, ebédlő használata
Az iskola ebédlőjében továbbra is lehetőség van tanítási időben az étkezésre. Az étkezés
előtt kötelező a kézmosás és a kézfertőtlenítés. Az ebédlőben csak felügyelettel lehet
tartózkodni a megadott csoportbeosztás szerint. Az ebédlő előtti gyülekezés alatt
törekedni kell a megfelelő távolságtartásra.
Az ebédeltetés megfelelő lebonyolítása érdekében – a járványveszély időtartamára – az
5. és a 6. órát követő szünet is 15 perces lesz.
9. Hiányzások és azok igazolása
A hiányzások igazolása továbbra is az intézmény házirendjében leírtak alapján történik.
Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló
határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is).
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A SZÜLŐ FELELŐSSÉGE
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
A védekezés eredményessége érdekében kérek minden Szülőt az alábbiak betartására:
-

Az intézményt csak egészséges tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél
betegségre utaló tüneteket észlelnek, gondoskodjanak gyermekük orvosi vizsgálatáról!
A Szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés áll fenn.

-

A beteg vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolással járhat újra
iskolába, szülői igazolás nem elfogadható.

-

Az iskola területére a szülők kizárólag indokolt és halaszthatatlan ügyben léphetnek be.

-

Arcot takaró maszk használata és a bejáratoknál biztosított kézfertőtlenítés kötelező.

-

A nevelő-oktató munka zavartalansága érdekében és a járványügyi helyzet miatt a
kapukat reggel 8:15-kor bezárjuk.

-

A tiszabői tanulóknak a buszon arcmaszk használata kötelező. A tanulókat a busztól és
a buszhoz is ügyeletes pedagógus kíséri.

-

A tiszagyendai gyerekeket az órarendi utolsó órát követően lehet elvinni.

-

Kérjük a szülőket, az intézményben történő csoportosulások elkerülése érdekében csak
a kapuig kísérjék gyermekeiket! Tanítás után a kapuban várják meg őket, ügyeljenek az
egymástól való 1,5 méteres távolság betartására!

-

Iskolalátogatási igazolást telefonon kérjenek, a diákok kapják meg az Iskolatitkártól.

-

A szülői értekezleteket az osztályfőnökök a járványügyi előírások miatt online vagy
írásos tájékoztató útján tartják.

-

Kísérje figyelemmel az iskolai járványügyi szabályok bevezetését, alkalmazását!

-

Gyermekét otthon is emlékeztesse, motiválja az iskolai higiénés és egyéb szabályok
betartására!

-

Elérhetőségeink:
o az e-naplóban (Üzenetek funkció)
o az iskola facebook oldalán: https://www.facebook.com/tgysuli
o az iskola honlapján a kapcsolat menüpontban
http://iskola.tiszagyenda.hu/kapcsolat/
o az osztályfőnökök által létrehozott facebook-csoportokban,
o telefonon: +36/56/439-717
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MIT KELL BETARTANI A TANULÓKNAK A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN?
Felhívjuk a Diákok figyelmét a következő szabályok betartására:
-

A buszon használjátok az arcmaszkot. Viselkedésetekkel ne okozzatok problémát a
buszsofőrnek!

-

Az iskolába lépéskor használjátok a kézfertőtlenítőket, melyeket a bejáratnál álló
takarítónénik a kezetekre fújnak!

-

A nap folyamán többször, valamint ebédelés előtt és után alaposan mossatok kezet
szappannal!

-

A mosdókban és tantermekben biztosítjuk a folyékony szappant és az antivírusos
kézfertőtlenítő folyadékot, kéztörlésre az eldobható törlőkendőt. Kérem, ezeket az
osztályfőnöktől kapott útmutatás szerint használjátok!

-

Fokozottan figyeljetek a tantermek folyamatos és rendszeres szellőztetésére! Az
ablakokat az időjárás függvényében lehetőség szerint tartsátok nyitva!

-

Az óraközi szünetekben kerüljétek a csoportosulásokat a folyosón illetve az udvaron!
Lehetőleg maradjatok az osztálytársaitokkal!

-

Törekedjetek a megfelelő távolságtartásra!

-

Arcmaszk használata a tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon lehetséges, de nem
kötelező.

-

Bármilyen betegségre utaló panaszotok van, azonnal jelezzétek azt tanárotoknak!

-

Kerüljétek a kézfogást, ölelést, puszit!

-

Csak a saját dolgaitokat (pl. füzet, ceruza, radír, vonalzó, étel stb.) használjátok!

-

Kérem, hogy a pedagógusoktól, iskolában dolgozó alkalmazottaktól kapott kéréseket
minden esetben maradéktalanul tartsátok be!

Köszönöm az együttműködést.
Tiszagyenda, 2020. szeptember 1.
Mártonné Tőzsér Erika
tagintézmény-vezető
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