A JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM INTÉZKEDÉSI TERVE
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
2020/2021. TANÉV

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Az intézkedési terv a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs protokollja alapján
készült, minden köznevelési intézményre vonatkozik. Hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban
álló személyekre, megtartása minden diák, pedagógus és alkalmazott számára kötelező.
1.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó látogathatja. Kérjük a
szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (www.nnk.gov.hu) aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni
(elsősorban az osztályfőnököt, ha ez sikertelen, akkor az iskola titkárságát az intézmény honlapján –
www.jedlik.hu – közzétett elérhetőségeken), ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés lépett fel. Ha a tanuló, pedagógus, vagy dolgozó bármely betegség miatt otthon maradt,
kizárólag orvosi igazolással, vagy kórházi zárójelentéssel mehet ismét az intézménybe. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
kell bemutatni.
1.2 Az intézmény előtti csoportosulások megelőzésére érdekében az „A” épület osztálytermeibe járó
diákok a Tejút utcai, a „B” és „C” épület osztálytermeibe járó diákok a Mars utcai bejáraton keresztül
érkezzenek az iskolába.
1.3 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk, vagy arcvédő pajzs viselése kötelező. Ettől eltérni csak
a csoportbontásban megtartott órákon, a pedagógus engedélyével lehet, ha a megfelelő védőtávolság
biztosítható.
1.4 A tanítási órák kezdő időpontja nem változott (1. sz. melléklet). A foglalkozások ideje 40 perc, az
óraközi szünetek 15 percesek. Ebédelni az 5. óra utáni szünetben (12:05-12:30), a 6. és a 7. óra utáni
szünetekben (13:00-13:25, 14:05-14:30) lehet az iskola ebédlőjében.
1.5 Amennyiben az osztályok, vagy csoportok az osztályteremben, vagy szaktanteremben a nap folyamán
váltják egymást, a váltások között felületfertőtlenítést kell végezni. Ugyanez vonatkozik az öltözők
fertőtlenítésére a testnevelés órák között.
1.6 A testnevelésórákat továbbra is, lehetőség szerint szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat, vagy ezeket állandó társsal szükséges végeztetni.
1.7 Az informatika (digitális kultúra), technika (technika és tervezés) órákon használt eszközöket felületi
fertőtlenítőszerrel kell letisztítani a csoportok váltása között.
1.8 Az első félévben esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvények (tanévnyitó ünnepség, gólyabál, tanulmányi versenyek, kulturális programok,
beiskolázási rendezvények, szalagavató) megszervezése során tekintettel kell lenni az aktuális
létszámkorlátozásra és az egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására.
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1.9 Szülői értekezleteket, fogadóórákat online, vagy a járványügyi előírások betartása mellett tartunk. Az
aktuális információkat az iskola honlapján (www.jedlik.hu) közzétesszük.
2. EGÉSZSÉVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
2.1 Az intézmények bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata belépéskor
kötelező. Étkezések előtt és után minden tanuló és iskolai dolgozó alaposan mosson kezet, vagy
végezzen kézfertőtlenítést.
2.2 A köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek,
tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve
nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem
haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve
gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a
mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes
képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
2.3 A szociális helységekben biztosított a szappanos kézmosási lehetőség és a papírtörölköző.
2.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű
tájékoztatást kapnak osztályfőnöküktől, szaktanáraiktól, védőnőtől (köhögési, tüsszentési etikett).
2.5 Az intézményben naponta többször fertőtlenítő takarítást kell végezni a termekben, a folyosókon, és
a szociális helyiségekben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
kézzel gyakran érintett felületek, mosdók, a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.
2.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
2.7 A zárt terekben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre, a helyiségek ablakát lehetőség szerint nyitva kell tartani. A légtechnikai
eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.8 A sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
3. AZ ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
3.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.
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3.3 Az osztályok, csoportok előzetes beosztás szerint ebédelnek az ebédszünetekben. Az iskola
ebédlőjében sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani.
3.4 Az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére
fokozottan kell figyelni. Az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz
átadása kerülendő.

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

4.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra
vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának
elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell
végezni.
4.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett
munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő
eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló
folyamatos együttműködését.
4.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok,
védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések
figyelembe vételével történik. Az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát
csökkenteni kell.
4.4 A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés
lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
4.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely
egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
5.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek,
a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
5.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

4

5.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
6.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az elkülönítésre kijelölt helyiség az iskolában
az „A” épület földszinti projektiroda. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is
gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
6.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
6.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, megfelelő felkészültséggel rendelkező
egészségügyi dolgozót kell értesíteni. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult
a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő
kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.
6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia.
7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
7.1 Az intézmény saját kidolgozott protokollja szerint felkészül a digitális munkarend bevezetésére, hogy
szükség esetén zökkenőmentesen átalakíthassa munkarendjét. Az EMMI és az NNK közösen
megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
7.2 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és
támogatása továbbra is a Microsoft Teams alkalmazással történik. A tanulók a tantermen kívüli,
digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
7.3 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni. Ha ez objektív
okokból nem szervezhető meg, akkor a gyermekfelügyeletről a tankerületi központ gondoskodik.
7.4 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a
gyermekétkeztetést.
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1. számú melléklet

Csengetési rend
a járványügyi készenlét idejére

1. óra

7:45 – 8:25

2. óra

8:40 – 9:20

3. óra

9:35 – 10:15

4. óra

10:30 – 11:10

5. óra

11:25 – 12:05

6. óra

12:20 – 13:00
12:30* - 13:10*

7. óra

13:25 – 14:05

8. óra

14:20 – 15:00

*B épület, Konténerek

