POGÁNYI ISKOLA ELJÁRÁSRENDJE A COVID 19 JÁRVÁNYÜGYI
HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL
ELJÁRÁSRENDÜNK A SZÉKHELYINTÉZMÉNYI ELJÁRÁSREND RÉSZEKÉNT ÉRTELMEZENDŐ.

Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal a járványügyi készenlét ideje
alatt alkalmazandó szabályokat:
ISKOLAI


ELJÁRÁSREND

2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók

és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl.,
iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak. Minden egyéb belépést
indokolt esetben az igazgató engedélyezhet. A szülők, látogatók számára a maszk viselése
kötelező.


Az iskolai oktató-nevelő munkában csak egészséges és tünetmentes pedagógus és az

intézménnyel jogviszonyban álló dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó tünetet észlel magán, a
háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri
leírásban megjelölt közvetlen felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy
igazolt fertőzése van.


Az intézményt csak egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja.



A szülő haladéktalanul köteles gyermekét elvinni az iskolából, ha gyermeke betegség

tüneteit mutatja.

Továbbá gondoskodik a

NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

aktuális eljárásrendje alapján az orvosi vizsgálatról.


A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt

fertőzés áll fenn.


Miután a nátha, influenza, COVID tünetei hasonlók, mindannyiunk felelőssége, hogy

amikor ezek jelentkeznek, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon.


Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak

használatára plakáttal is felhívjuk a figyelmet. Az iskolába érkezéskor minden belépőnek
kötelező a kézfertőtlenítés.


Minden mosdónál biztosított a szappanos kézmosási lehetőség. Ezt fertőtlenítő hatású

folyékony szappannal, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre
papírtörlők folyamatosan rendelkezésre állnak.


Rendszeres, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés minden szünetben kötelező.



Vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátok, piktogramok

az intézmény faliújságán,

mosdóknál, bejárati ajtónál találhatók. Azok gyakorlati alkalmazására folyamatosan felhívjuk
a tanulók figyelmét.


A járványügyi készenlét fennállásáig szülők csak a bejáratai ajtóig kísérhetik

gyermeküket. A tanítás végén jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a bejárati ajtónál
vehetik át gyermeküket.


Reggelente az ügyeletes pedagógus a bejáratnál fogadja a tanulókat, szükség esetén

feljegyzi a szülők üzeneteit és továbbítja azt a kollégák felé.


Reggel minden tanuló 7:45-ig megérkezik az iskolába. A bejárati ajtót ekkor zárjuk.



A pedagógusok és szülők között a kapcsolattartás elsődleges módja telefonon, e-mail,

online csatornákon történik.


2020. 09.01-től 40 percesek a tanórák, így hosszabbak a szünetek. A csengetési rend

ennek megfelelően módosul.


Kérjük a tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő (1,5 m) távolságot és

kerüljék a szükségtelen érintést (pl. egymás ölelgetése, kézfogás).


A tanulók intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat (mosdó, udvar).



A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tk, mf, toll, rajzeszközök, stb.)

használják.


Köhögési etikett betartása az intézmény egész területén elvárt (zsebkendőbe köhögés,

tüsszentés, zsebkendő szemetesbe dobása, kézfertőtlenítés).


A tantermeket rendszeresen szellőztetjük. Lehetőség szerint a tanórákon is nyitva tartjuk

az ablakokat.


A nap során felületfertőtlenítést végzünk a kapcsolók, korlátok, kilincsek, padok,

székek, WC helységek felületén.


Minden tanítási nap végén alapos felület- és burkolatfertőtlenítés történik.



Ügyintézés az irodákban előre egyeztetett időpontokban történik, ahova a látogatók

maszkban érkeznek.

TESTNEVELÉS


A tanév első félévében úszás helyett sportpályán megtartott szárazföldi testnevelés

órákon vesznek részt a tanulók.



A testnevelés órák a legkevesebb személyi kontakt mellett a szabadban valósulnak meg.

Támogatott a tömbösített foglalkozások szervezése.
ÉNEK-ZENE:


Énekkar működése az első félévben szünetel. Az órákon a közös éneklés helyett az

egyéni éneklés, zenehallgatás javasolt.
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK:
Iskolai szűrővizsgálatok az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendeléséig megvalósulnak.
MASZK VISELÉS:
A nevelőtestület tagjai, az iskola dolgozói számára a tanáriban, közösségi térben a maszk
viselése nyomatékosan ajánlott. Az osztályteremből kilépve zárt térben a tanulók számára is
ajánlott a maszk viselése.
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE:
2020.10.01-től testhőmérséklet-mérés

után lehet csak belépni az iskolába diákoknak,

pedagógusoknak egyaránt.
Kérjük a szülőket, hogy

rendszeresen figyeljék a Krétában,

megjelenő aktuális információkat!

Pogány, 2020.09.11.

Szélig Terézia
intézményegység-vezető

az intézmény honlapján

