JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
Tanulóink és munkatársaink védelme érdekében az alábbi járványügyi szabályokra,
intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet:
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
- Az iskola területére csak saját tanulók és alkalmazottak léphetnek be, a szülők csak a bejáratig
kísérhetik a gyermeküket.
- Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy amennyiben tüneteket észlelnek, kötelesek az aktuális
járványügyi eljárásrend alapján gondoskodni az orvosi vizsgálatról, továbbá azonnali
tájékoztatási kötelezettségük van az iskola felé, ha a családban megjelenik a vírus vagy annak
gyanúja.
- Kérünk mindenkit, hogy kerüljék a csoportosulásokat mind az intézmény területén, mind az
intézmény épülete előtt.
- A reggeli gyülekezés az udvaron történik az osztályok számára kijelölt helyen. Az osztályok
7.45-től szakaszosan indulnak fel termeikbe.
- A közösségi terekben (folyosó, aula, könyvtár…) a 1,5 méteres védőtávolság betartását kérjük.
Különösen fontos a védőtávolság betartása a mosdókban, az öltözőkben, az ebédlőben, illetve
a büfében.
Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, javasolt a maszk viselése. A tanítási órákon,
foglalkozásokon a maszk hordása nem kötelező.
- A tanítási nap során az osztályok saját tantermeikben tanulnak a csoportbontások és a
szaktantermek kivételével. A teremben be kell tartani az állandó ülésrendet.
- A diák csak a szükséges taneszközeit hozza az iskolába.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk, kérjük a szülőket, ez
alapján gondoskodjanak gyermekük ruházatáról.
- Átmenetileg a csengetési rend módosul, a délelőtti szünetek 15 percesek lesznek. Az osztályok
meghatározott rend szerint felváltva mennek udvaros szünetre.
- A tanév során a hagyományos iskolai rendezvények a járványügyi helyzetnek megfelelő
módosításokkal (kisebb létszám, osztálykeret…) kerülnek megszervezésre.
-A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása
mellett tartjuk.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
- Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét.
- A szociális helységekben biztosított a szappanos kézmosás, a kézfertőtlenítés lehetősége,
kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. Az épületszárnyakban a földszinti lépcsőknél
kézfertőtlenítő készülékek kerültek felszerelésre.

- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, kérjük, a szülők is
hívják fel erre gyermekük figyelmét! A gyermekek tanulják meg az úgynevezett köhögési
etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
- Zárt térben ügyelni kell a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre. A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
- Az osztályok a számukra kijelölt időben ebédelhetnek, az ebédlőben és a büfében is be kell
tartani a 1,5 méter védőtávolságot. A büfé a diákok számára meghatározott rend szerint
látogatható.
- Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök más asztalhoz való
átadását kerülni kell. A poharakat, tálcákat, evőeszközöket a használón kívül más tanuló ne
érintse.
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
- Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás járványügyi helyzetnek
megfelelő eljárásrend alapján történik a védőnő, az iskolaorvos, az iskola, a pedagógus és a
tanuló együttműködésével.
- A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a járványügyi
óvintézkedések betartásával történik.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
- Amennyiben egy gyermeknél, alkalmazottnál az iskolában fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük. Tanulók érintettsége esetén értesítjük szülőt/gondvisdelőt, akinek
el kell vinni az iskolából a gyermekét. Felhívjuk figyelmüket, hogy ilyen esetben feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
- Gyógyult gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések …) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
- Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a gyermek hatósági karanténba kerül. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.
- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

- 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.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
- Amennyiben intézményünkben fertőzés lép fel, a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
- A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.
- Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az
intézmény/Tankerület megszervezi a szülők támogatása érdekében.
- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátó változatlanul biztosítja a
gyermekétkeztetést.
KOMMUNIKÁCIÓ
- A szükséges információkat a KRÉTA-rendszeren, az iskola honlapján, e-mailben, egyéb
elektronikus rendszeren, vagy telefonon keresztül juttatjuk el a szülőkhöz. Egyben a szülőket
is kérjük arra, hogy a KRÉTA-rendszeren, elektronikus úton illetve telefonon keressenek
bennünket.
Az iskola központi email-címei:

kovacsmargit@mfgyor.hu
iparmuveszeti@mfgyor.hu

Iskolai honlap:

www.kmamk.mfgyor.hu

Telefon:

96/428-033

Az osztályfőnökök a közvetlenebb kommunikáció érdekében a közösségi oldalakon diákilletve szülői csoportokat hoznak létre.
Amennyiben a szülők számára elkerülhetetlen a személyes ügyintézés az iskolában, akkor
kizárólag előre egyeztetett időpontban, maszkban léphetnek be.
- Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak a járványügyi helyzetről és az
oktatással kapcsolatos hírekről.
A járványügyi védekezés közös felelősségünk, köszönjük, megértésüket, együttműködésüket!

AKTUÁLIS CSENGETÉSI REND

0. óra

7.10 - 7.50

1. óra

8.00 - 8.45

2. óra

9.00 - 9.45

3. óra

10.00 - 10.45

4. óra

11.00 - 11.45

5. óra

12.00 - 12.45

6. óra

13.00 - 13.45

7. óra

13.50 - 14.30

8. óra

14.35 - 15.15

9. óra

15.20 - 16.00

10. óra

16.05 - 16.45

