Járványügyi melléklet
A Sajóvámosi Arany János Általános Iskola járványügyi
intézkedési terve
1. Belépés az intézménybe
a) Az intézménybe a főbejáraton, 7:25 - től lehet belépni egyéni érkezéssel a felső
tagozatos tanulók részére. Az alsó tagozatos tanulók közül az 1. és 3. osztály, és aki a
testnevelés órára megy a hátsó bejáraton, a 2. és 4. osztály, és aki a rajzterembe megy
az első bejáraton lép be az épületbe.
b) Az iskolába érkezés előtt mindenki legyen tisztában azzal, hogy melyik teremben lesz
az órája! A tantermet a nevelő engedelmével hagyhatja el!
c) 7:40 után senki ne érkezzen! Ha azonban ez mégis megtörténik, kézfertőtlenítés után
minél hamarabb menjen a termébe!
d) A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, és a lehető legrövidebb
útvonalon és a leggyorsabban közelítik meg a tantermeket.
e) A bejáratnál a belépők számára fertőtlenítőszert biztosít a fenntartó, amelyet a belépők
kötelezően igénybe vesznek.
f) Az intézménybe való belépés feltétele a saját védőeszköz (maszk) használata, amit a
bejáratoknál ellenőrzünk.
g) Szülők nem léphetnek be az iskola épületébe. Törekedjen mindenki az online
ügyintézésre. Telefonos időpont egyeztetés után lehetséges a személyes találkozás.
Ilyenkor a portás szól az illetékes személynek és lehívja az udvarra.

2. Közösségi térben tartózkodás szabályai
a) Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem (folyosó, mosdó,
lépcsőház).
b) A közösségi területeken mindenki orrot és szájat eltakaró védőeszközt visel, és lehetőség
szerint betartja a védőtávolságot. A közösségi tereken a maszk használata kötelező!
c) A járványügyi helyzet függvényében az udvaron is kötelező lehet a maszk viselése.
d) Az otthonról hozott élelmiszert csak a tanteremben lehet elfogyasztani.
e) A tízórait az iskola tanulói a tantermükben fogyasztják el.
f) Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére.
g) A mosdóban annyi gyermek tartózkodhat, amennyi kézmosó és wc van.
h) A rendezvényeket jó időben az udvaron tartjuk. Rossz idő esetén az épületen belül a
járványügyi előírásoknak megfelelő létszámkorlátozást és távolságtartást alkalmazunk.

i) A szülői értekezleteket, tanulmányi kirándulásokat, színházlátogatásokat az aktuális
helyzetnek megfelelően szervezzük meg.

3.

Tantermekben tartózkodás szabályai

a) A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és ott
tartózkodhatnak.
b) A tantermekben a tanár gondoskodik, amennyiben erre lehetősége van, a tanulók
lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
c) A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a csoport létszámától, a
tanteremben való elhelyezkedésétől és a tanár megítélésétől függ.
d) A testnevelés órákat az időjárás függvényében az udvaron tartjuk. Amennyiben
lehetséges más órákat is.
e) A járványügyi veszélyeztetettségre való tekintettel a tanulók kötelezően elfogadják a
tanár döntését.
f) A 15 perces szünetben, és amikor szükségszerű a teremváltás a tantermeket a takarító
személyzet fertőtleníti.
g) A házirendben a hetesekre vonatkozó szabályok kiegészülnek a védekezési
előírásokkal. Pl. gyakoribb szellőztetés, osztályok keveredésének felügyelete, a
higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése. Fokozott betartásukat az osztályfőnök és
a szaktanár folyamatosan felügyeli.

4. Ebédeltetési időre vonatkozó szabályok
a)
b)
c)
d)

Amennyiben az időjárás engedi, az ebédlő előtt, az udvaron kell várakozni.
Az ebédeltetés kis csoportokban, lehetőség szerint osztályonként történik.
A csoportok között kötelező a szellőztetés és a fertőtlenítés.
Az étkezésnél törekedni kell a kötelező távolságtartásra.

5. Kilépés az intézményből
a) A tanítás végén a diákok a legrövidebb útvonalakon, a leghamarabb hagyják el az
a. iskolát.
b) Az iskola területén a tanítás befejeztével csak engedéllyel és felügyelettel
a. tartózkodhatnak a tanulók.
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6. Tájékoztatási kötelezettség
a) A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló,
dolgozó látogathatja.
b) Amennyiben a tanuló a tanítási idő alatt koronavírus- gyanús tüneteket mutat, a szülőt
azonnal értesítjük, és szükség esetén a tanulót elkülönítjük. A tanulónak az iskolát a lehető
legkorábban el kell hagynia!
c) A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
d) A szülő értesítse az iskolát, ha koronavírusban érintett családtaggal vagy rokonnal
érintkezett a gyermeke. Ebben az esetben élhet az önkéntes karantén lehetőségével.
Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum pontjainak (2020.
aug. 17.) a betartását.

7. A CSENGETÉS RENDJE JÁRVÁNYHELYZETBEN
ALSÓ TAGOZATON

1. ÓRA
2. ÓRA
3. ÓRA
4. ÓRA
5. ÓRA
6. ÓRA
7. ÓRA
8. ÓRA
9. ÓRA

BE
7:40
8:35
9:30
10:30
11:25
12:05
13:05
14:05
15:00

KI
8:20
9:15
10:10
11:10
12:05
13:05
14:05
15:00
16:00
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FELSŐ TAGOZATON

1. ÓRA
2. ÓRA
3. ÓRA
4. ÓRA
5. ÓRA
6. ÓRA
7. ÓRA
8. ÓRA
9. ÓRA

BE
7:40
8:35
9:30
10:30
11:25
12:15
13:25
14:10
15:00

KI
8:20
9:15
10:10
11:10
12:05
12.55
14:05
14:50
16:00

Tanulószoba: 14.10-16.00
Sajóvámos, 2020. 11. 02.
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