I. számú igazgatói utasítás
Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola Járványügyi készenlét
intézkedési tervének kivonata a 2020/2021-es tanévre
Az intézkedési terv kivonata készült az EMMI, NNK és az OH együttműködési javaslatai alapján.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Az intézményben megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás.
A járvány ellen való védekezést érintő hírek, feladatok közzététele.
Online tanévnyitó konferenciák.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
A gyermek átadása és átvétele a főbejáratnál történik.
A gyermek belépésének protokollja tanítási napokon:
 a gyermek testhőmérsékletének mérése
 valamint a kéz fertőtlenítése
Amennyiben a gyermek egészségügyi állapota eltérést mutat, abban az esetben a gyermek az iskola
területére nem léphet be. A szülő köteles gyermekéért jönni az intézménybe, érkezését a
főbejáratnál csengetéssel jelezze.
Az osztálytermekben lehetőleg lazább elhelyezkedést biztosítunk. A maszk viselésére lehetőséget
biztosítunk.
Szükség esetén módosítjuk a csengetési rendet.
Testnevelés órákat időjárás függvényében szabadtéren javasolt megtartani.
A személyes megjelenéssel járó értekezlet helyett, kérjük, figyeljék saját kódjuk alkalmazását a Moza
Napló levelezőrendszerén keresztül.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmény biztosítja a vírusölő kézfertőtlenítő használatát, a bejáratnál, termekben, szociális
helyiségekben.
Tájékoztatást nyújt a közösségi etikettről (papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés).

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az étkezéssel kapcsolatos szabályok a Hód- Menzával egyeztetett szabályok szerint történik.
A csoportok étkezése az intézmény vezetése által meghatározott rendben történik.

7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Munkaterv alapján történik kiegészítve az NNK eljárás rendjében meghatározottak szerint.

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik, tartós betegsége van (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek), erről
aktuális orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ebben
az esetben a pedagógussal egyeztet a kapcsolattartás és számonkérés formájáról.

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Ezután a szülő köteles felkeresni telefonon a gyermek házi orvosát. A gyermek iskolába kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza.

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
Az OH, az NNK az EMMI eljárási rendje alapján.

Hódmezővásárhely, 2020. augusztus 24.

Kissné Hatvani Erika
intézményvezető

