Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 2020/2021-es tanévben a
Covid-19-vírus miatt kialakult helyzetben az egészséges környezet
fenntartása érdekében bevezetett Intézményi Intézkedési Terve az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámon
kiadott rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosul:
• Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek
látogathatja, az intézményben kizárólag egészséges, tünetmentes
munkavállaló végezhet munkát. Az a gyermek, tanuló, pedagógus,
munkavállaló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel
mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
• A szülő köteles az intézményt értesíteni, amennyiben a gyermekénél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
• Az intézménnyel (tanulói vagy alkalmazotti) jogviszonyban nem állók
az intézményben tartózkodás ideje alatt szájmaszkot hordanak.
• Az intézményben szenzoros kézfertőtlenítő adagolók kerülnek elhelyezésre,
amelyek használatával, kérjük, mindenki szíveskedjen az épületbe
történő belépéskor a kezét fertőtleníteni.
• Az intézményben a mosdókban és a tantermekben is rendelkezésre áll
kézfertőtlenítő, amelynek utánpótlásáról folyamatosan gondoskodunk.
• Étkezés előtt és után valamint a mellékhelyiség használata után
vízzel és (folyékony) szappannal legalább 30 másodpercen keresztül alapos
kézmosás szükséges, kézfertőtlenítő szer használata is ajánlott.
•
Köhögéskor
és
tüsszentéskor
mindenkor
használjunk
papírzsebkendőt, amelyet használatot követően haladéktalanul a szemetes
kukában helyezzünk el! Használt papírzsebkendő padba, kukán kívüli
területre nem kerülhet!
• Köhögést és tüsszentést követően a termekben, csoportszobákban
kihelyezett kézfertőtlenítő használatát kérjük.
• Ahol lehet, a 1,5 méteres biztonsági távolság betartandó.
• Az iskolabüfé üzemeltetésére
átmenetileg nincs lehetőség.
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fenntartói

intézkedés

alapján

• Szájmaszk használata - többek között - sportfoglalkozásokra, egyéb
rendezvényekre szervezett formában, közlekedési eszköz igénybevételével
történő utazás során minden utazó tanuló és felnőtt számára kötelező.
• Az őszi úszásoktatás megtartása felfüggesztésre kerül, helyette a
rendelkezésre álló helyiségek és sportolási lehetőségek függvényében
biztosítunk mozgási lehetőséget.
• A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozások és sportkörök
intézményi szervezésére és megtartására átmenetileg nincs lehetőség,
az iskolán kívüli sportfoglalkozások, edzések megtartása tekintetében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott aktuális
Intézkedési Terv ismeretében felelőssége tudatában a szervező
egyesület dönt.
• Az iskolai énekkar működése az eljárásrend értelmében átmenetileg
felfüggesztésre kerül.
• A helyiségek ablakát az időjárás függvényében, lehetőség szerint
nyitva kell tartani. Egyebekben a tantermek 20 percenként történő
szellőztetése javasolt, a szünetekben azonban a szellőztetésnek a szünet
teljes időtartama alatt meg kell történnie, ekkor kizárólag a bukó
ablakok lehetnek nyitva.
• A szünetekben az osztályterem alapos szellőztetéséről a hetes és a
felügyelő tanár gondoskodik.
• Az óraközi szünetekben az osztálytermen kívüli közösségi terekben a
szájmaszk használatát kérjük.
• A testnevelés öltözők fertőtlenítése az óraközi szünetekben történik,
ezáltal a tanulók a becsengetést követően vonulnak le az öltözőkbe, a
testnevelés folyosón a szünetekben történő várakozásra nincs lehetőség. Az
alsó tagozatos tanulók a saját osztálytermükben öltöznek.
• Az informatika termekben elhelyezett eszközök fertőtlenítését
szakszerűségi szempontból az ott órát tartó szaktanárok végzik, a
laborok óraközi fertőtlenítéséről csoportváltások esetén a laboránsok
gondoskodnak, a könyvtárak fertőtlenítése a könyvtárosok feladata.
• A tanulók óraközi szünetekben legyenek szívesek – lehetőség szerint – az
udvaron és az osztálytermekben tartózkodni.
• A reggeli érkezéskor a túlzsúfoltság elkerülése érdekében – megértésüket
kérve és megköszönve – az alsó tagozatos gyermekek és az őket kísérő szülő
búcsúzása az intézmény kapuja és a bejárata közötti szabad térben
történhet.
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• 06 óra 30 perc és 07 óra 30 perc között reggeli ügyeletet biztosítunk,
az alsó tagozatosok számára az aulában, a felső tagozatosok számára a
galérián. A reggeli ügyelet igénybevétele alatt a szájmaszk használata
előírás mind az ügyeleten lévő gyerekek, mind a felügyelő pedagógusok
számára.
• Alsó tagozaton a 3. és 4. évfolyamról 15 óra 30 perctől a gyerekek
külön engedély nélkül hazamehetnek. Jó idő esetén a gyerekeket a szülők
az udvaron vehetik át, rossz idő esetén az 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 3.C valamint 4.
C osztályba járó gyermekek szülei az alsó tagozatos osztályok épületének
földszinti bejáratánál, a 2.A, 2.C, 2.D, 3.A, 4.A és 4. B osztályos
gyermekek szülei a rámpa felső szakaszán ügyeletet teljesítő
kollegánál jelezhetik a tanuló nevének és osztályának megadásával, hogy
mely gyermeket kívánják hazakísérni, a gyerekeket az osztálytermükből
az ügyeletet teljesítő pedagógiai asszisztens kíséri a szülőkhöz. Az 1.C
osztályba járó gyermekek szülei a főépület földszint, jobb oldali
bejáratánál
tudják
gyermeküket
átvenni
az
ügyeletes
munkatársunktól.
• Amennyiben a Németh László Gimnázium, Általános Iskolával tanulói
jogviszonyban álló idősebb testvér kíséri haza alsó tagozatos testvérét,
a portán kell jelentkeznie.
• Az intézménytől független szervezésű foglalkozásokon (pl. edzéseken,
művészeti órákon) résztvevő tanulókat a foglalkozás befejezését
követően a foglalkozás vezetője köteles a fentiek szerinti átadási
pontokhoz kísérni és a szülők részére átadni.
• A 16:00 és 17:00 óra közötti ügyelet az alsós épületben kerül
megszervezésre – a mindenkori létszám függvényében.
A délutáni
ügyeletet igénybe vevő gyermekeket az alsós épület földszinti
bejáratánál tudják szüleik átvenni.
• Figyelembe véve, hogy a gyermekek egészséges és biztonságos
környezetének megóvása mindannyiunk közös érdeke, kérünk minden
szülőt, hogy gyermeke átvételét oly módon szíveskedjen ütemezni, hogy
az intézmény területén csupán gyermeke átvételének időpontjában
tartózkodjon, és a tanulók távozása az intézményből gördülékenyen, a
biztonsági előírások megtartásával történhessen.
• A rendszeres takarítás megszervezéséről és biztosításáról, a szükséges
folyékony szappan és kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állásáról az
intézmény gondoskodik, a tanulók részére szájmaszkot az intézmény
kizárólag az érettségi vizsgákra biztosít.
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• 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. Ezen időszakban a
tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az
orvosi szobába, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 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.
• A COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni kizárólag
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult –
pedagógus, szülő, diák nem.
• A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, amely tartalmazza, hogy az adott
tanuló közösségbe mehet. Ezen igazolást az intézménynek el kell
fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Kérjük a kedves szülőket, hogy a helyzetre való tekintettel az épületben a
személyes
jelenlétet
igénylő,
szükséges
ügyintézés
időtartamára
szíveskedjenek tartózkodni, a főbejárat és a titkárság közötti útvonalon, illetve
a titkárságon.
Mindenkinek hálásan köszönjük a gyermekek, tanulók, és az
intézmény alkalmazotti közössége egészségének védelme érdekében
nyújtott együttműködését.

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 09.

Tisztelettel:

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola
vezetősége
4

