A DUNAÚJVÁROSI VASVÁRI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJE
1. AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS
Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Mivel tantestületünk döntése alapján a szájmaszk használata a tantermeken kívül zárt
térben kötelező, KÉRJÜK, HOGY EZ MINDEN GYERMEK TÁSKÁJÁBA LEGYEN
BEKÉSZÍTVE!
1.1 Szeptember 1-től az épületbe csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!
Kivétel:






szeptember elsején az első osztályosokat kísérő szülő,
előre egyeztetett időpontban, az iskola portáján bejelentkezve ügyintézés céljából,
szülői értekezletek alkalmával, amennyiben az osztályfőnök ezt igényli,
az étkezés befizetésekor,
hivatalos ügyek intézése esetében.

Az intézménybe való belépés ezekben az esetekben csak kézfertőtlenítés után és szájmaszk
viselésével lehetséges!
Kérjük a Szülőket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartást elsősorban digitális formában
(KRÉTA, e-mail, privát üzenet zárt csoportban) folytassák!
1.2 Az épületbe érkezéskor a tanulóknak két bejáratot kell használni:
- 6.30-7.30-ig a reggeli ügyeletre érkező gyerekek a porta felőli bejáraton jönnek
be és az ebédlőbe vonulnak,
- 7.30-8-ig az alsó tagozatos tanulók a portánál lévő bejáraton, a felső tagozatos
tanulók a büfénél lévő bejáraton közlekednek, a tantermekbe 7.30-tól lehet
bemenni,
- a 8 óra után érkező sportoló tanulóink szintén csak a porta felőli bejáratot
használhatják!
- a kerékpárokat és a rollereket ezúttal a belső udvari tárolókba kell elhelyezni!
Mindkét bejáratnál kötelező a kézfertőtlenítés és a lázmérés!
Amennyiben 37 Celsius fok fölötti hőmérsékletet állapítunk meg, azonnal értesítjük a szülőt, hogy
jöjjön a gyermekéért, aki a szülő megérkezéséig a földszinti aulában várakozik. Ebben az esetben
kötelező a szájmaszk viselése!
2. ISKOLAI ÉLETÜNK
2.1 MINDEN OSZTÁLY A SAJÁT TANTERMÉBEN TANUL, tehát nincs vándorlás!
Kivétel: testnevelés, informatika, idegen nyelv, hittan és fejlesztő órák.
2.2 A tanteremben a szájmaszk viselése tanítási órákon lehetséges.
2.3 A tanítási órák 40 percesek, így a pedagógusok át tudják vinni a tanításhoz szükséges
felszerelésüket egyik teremből a másikba.
2.4 A tanórán a gyermekek lehetőség szerint távolabb ülnek egymástól, páros- és csoportmunkánál
mindig ugyanazok a párok/csoportok maradnak.
2.5 Testnevelés óra előtt az alsó tagozatos gyermekek és a felső tagozatos lányok a
tantermükben, a felső tagozatos fiúk pedig a két tornatermi öltözőben öltöznek át a
testnevelők által meghatározott rendszerben használva az öltözőket.

2.6 A szünetekben a folyosókon való közlekedést minimálisra kell csökkenteni, a tanulók mosdóba
és büfébe mehetnek. A tantermen kívül a szájmaszk viselése kötelező! A büfénél fokozottan
figyelni kell a távolságtartásra!
Az udvaros szünet a következőképpen alakul át:
- felsősök a 2. (15 perces szünetben)
- alsósok a 3. (20 perces szünetben) mennek az udvarra, ahol szintén ügyelni kell a
távolságtartásra. Szabadtéren a szájmaszk viselése nem kötelező!
2.7 A minden évfolyamra kiterjedő nagy rendezvényeket ebben a tanévben megosztva (alsó – felső
tagozat) kell megvalósítanunk, hogy be tudjuk tartani az Operatív Törzs által meghatározott
létszámkorlátot.
2.8 Osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat egyelőre nem tervezünk. A Határtalanul
pályázat külföldi útjának időpontját tavaszra kell áttervezni.
3. EGÉSZSÉGÜGYI ELVÁRÁSOK, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata
kötelező az intézménybe érkezéskor. Étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson
kezet vagy fertőtlenítse a kezét, az osztálytermekben alkoholos kézfertőtlenítőt helyezünk el, a
mosdókban pedig fertőtlenítő folyékony szappant és papír kéztörlőt. Kérjük a szülőket, hogy
amennyiben gyermeküknek speciális kézfertőtlenítőre van szüksége, azt mindenképpen hozzon
magával!
3.2 A tantermekben minden reggel és a tanítás után a meghatározott szabályok szerint fertőtlenítő
takarítást végeznek a takarítónők.
A testnevelés, az informatika, az idegen nyelv, a hittan és a fejlesztő órák esetében nem tudjuk
kiküszöbölni az óránkénti tanteremváltást. Ezért amikor ide érkeznek a tanulók, kötelező a
kézfertőtlenítés, a termekben pedig napközben is folyamatos a fertőtlenítés, amit a technikai
dolgozók végeznek.
3.3 Az épületben fokozottan figyelünk a szellőztetésre, az ablakokat az időjárás függvényében
nyitva tartjuk.
3.4 Az ebédeltetés szigorú rendben történik az igazgatóhelyettes tervezete alapján. Az ebédlőben
nincsenek sem kihelyezett evőeszközök, sem egyéb élelmiszerek, a gyerekek egy tálcán kapnak
meg mindent az ebédet felszolgáló személyzettől. Az evőeszközök, tálcák, poharak, edények
megfelelő hatásfokú fertőtlenítéséről az étkeztetés üzemeltetője gondoskodik.
3.5 Kérjük, hogyha bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek gyermeküknél, NE engedjék
a közösségbe!
3.6 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervnek megfelelően,
amennyiben az intézményünkben a gyermeknél bármely betegség tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük a gondviselőt!
Ezt követően a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján a szülőnek
gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról! Köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!
3.7 A tanuló ezek után KIZÁRÓLAG orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe!
A fenti eljárásrendben nem részletezett intézkedések esetében az EMMI által kiadott eljárásrend aktuális
pontjai érvényesek. Az országos járványügyi helyzet és a fenntartó rendelkezései alapján intézményünk
működésében történhetnek változások, amelyekről minden esetben részletes tájékoztatást adunk a
tanulóknak és a szülőknek!
Dunaújváros, 2020. augusztus 28.
Kovács Erzsébet
intézményvezető

