Az EMMI által a 2020/2021. tanévre kiadott intézkedési terv egyes szabályainak és azok miniszteri módosításának intézményünkre lebontott
eljárásrendje
Érvényes: 2020. szeptember 11.-től
jogszabályok
saját intézményi szabályok
belépés az iskolába
reggeli gyülekező
szünetek alatti rend

maszk használata

munkatársi nyilatkozat

Az iskola mindenben a jogszabályokat követi. Járványügyi intézkedésnél a hatóság útmutatásai szerint járunk el.
A központi szabályzásnál szigorúbb rendet csak kivételesen, a helyi viszonyokhoz képest szükséges és arányos
mértékben írunk elő.
Az iskolába a tanulókon és pedagógusokon kívül senki (szülő sem, ügyfél sem léphet be vezetői engedély
nélkül.
Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint csak ½ 8 után érkezzenek meg az iskolába. Reggel nem az udvaron,
hanem az osztályaikban gyülekeznek.
Az alsósok a főbejáraton, a felsősök a tornaterem felőli bejáraton közlekedhetnek.
Az alsósok a hátsó, a felsősök az első udvaron tartózkodhatnak. Kérjük, hogy az osztályok maradjanak együtt, s
kerüljék a közvetlen érintkezést más osztályokkal.
Zárt térben (folyosókon, szünetekben, napközis foglalkozásokon, ebédre várva, vegyes csoportfoglalkozásokon)
a maszk használata a tanulók és felnőttek számára kötelező.
Tanórákon, ahol nincsenek vegyes csoportok, továbbá nyelvórákon a pedagógus döntheti el, hogy megkívánja-e
a maszk órai viselését.
„Alulírott N.N. vállalom, hogy a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és AMI

beteg gyermek

étkezés

takarítás
fertőtlenítőszerek,
WC-k használata
tornacsarnok
tantermek fertőtlenítése
szülők az iskolában

Covid19 protokoll

művészetoktatás, szakkörök

munkavállalójaként/munkatársaként az iskola területén maradéktalanul megtartom a közösségi távolságtartás és
maszkviselés szokásos szabályait. [Dátum], [Aláírás].”
Nyomatékosan kérjük, a szülők csak egészséges gyermeket engedjenek iskolába.
Étkezéseknél szigorúan kell értelmezni a következő szabályokat:
1. Étkezés előtt kötelező az alapos kézmosás.
2. Étkezésekre minden csoport az arra kijelölt időben érkezhet.
3. Diák a tálalótérben nem tartózkodhat.
4. Az ebédlőben az ételt a szakképzett konyhaszemélyzet helyezi egyesével a soron következő diák
számára a pultra, ahonnét a fogásokat tálcán a diák a saját csoportjához tartozó ülőhelyre viszi.
5. Étkezés után a szokásos módon a diák a kijelölt pulthoz viszi a tálcáját és a szokásos módon lepakol
róla.
Étkezések között az ebédlőt fertőtlenítő takarítással kezeljük.
A vonatkozó ajánlást követve az épületben (folyosók, vizesblokkok, osztálytermek, tornaterem, ebédlő) napi
fertőtlenítő takarításra kerül sor. (Az iskola a takarítási protokollt külön szabályozta.)
A bejáratokhoz kihelyezett fertőtlenítőt minden belépőnek használnia kell!
Az adott osztályok diákjai csak a földszinten, illetve emeletükön található vizesblokkot használhatják. Mindenki a
kihelyezett papírtörlőket vagy a magával hozott tisztasági csomagot használja!
Az osztályokban az osztályok saját papírtörlőt és fertőtlenítőt használhatnak.
A tornacsarnokban az iskola első hónapjában vegyes (évfolyamok közötti) foglalkozást nem tartunk. A
testnevelés órákat a szabadban szervezzük. A gyógytestnevelésnél – megfelelő körültekintéssel –
engedélyezett vegyes csoport kialakítása.
A tantermek szellőztetése, fertőtlenítése naponta többször is megtörténik. Azokban az osztálytermekben,
amelyekben csoportok váltják egymást, vagy napközis foglalkozás van, a foglalkozások között is mindig
fertőtlenítünk. Ez az informatika teremre is vonatkozik.
Szülők, hozzátartozók, külsős vendégek csak a portán történt jelentkezést követően, vezetői engedéllyel
léphetnek be az iskolába a járványügyi helyzettel kapcsolatos óvintézkedések (fertőtlenítés, maszkhasználat)
betartásával.
Amennyiben bárki a vírusfertőzés tüneteit mutatja, haladéktalanul jelentse a titkárságon (30 2471731; 96
470043), és az osztályfőnöknek. A beteget az elkülönítőbe (orvosi szoba) kísérjük. Közben az iskolavezetés
értesíti a szülőket, az iskolaorvost és a védőnőt. A továbbiakban az iskolaorvos, vagy az általa megjelölt
egészségügyi személy intézkedéseit kell követni. Az elkülönítőben tartózkodó(k) átmeneti ellátásáról az
igazgató, az iskolaorvos és az ápolók gondoskodnak.
A művészetoktatásban dolgozó és a szakkört tartó kollégákra és az oda járó diákokra a fenti rendelkezések a
mérvadóak.

