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Az Intézkedési Terv alapjául szolgáló szabályzók:


Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről (Emberi Erőforrások Minisztériuma)



Ágazati ajánlása szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez (Információs és Technológiai
Minisztérium)

A tanévkezdést megelőző intézményi feladatok:
Feladatok/Tevékenységek
Előzetes fertőtlenítő nagytakarítás az iskola
1. osztálytermeiben, folyosóin, irodáiban, műhelyeiben,
közösségi és szociális helységeiben.
Előzetes fertőtlenítő nagytakarítás a kollégium szobáiban,
2. folyosóin, irodáiban, közösségi és szociális helységeiben,
valamint az étkezőben.
3. Fertőtlenítő pont kialakítása az intézmény portáján.
4.

Az intézménybe történő belépés (látogatók) részleteit
tartalmazó tájékoztató elhelyezése a portán.

5. Fertőtlenítő szerek elhelyezése a szociális helységekben.
Az alkalmazotti közösség járványüggyel kapcsolatos
6. feladatainak ismertetése a tanévnyitó értekezlet
munkavédelmi tájékoztatójának keretében.
A szülők, diákok és kollégák tájékoztatása az intézkedési
7.
tervben foglaltakról.
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A kollégiumi beköltözés egyedi feladatai:
-

-

-

Feladatok/Tevékenységek
Határidő
A tanulók csak a szülő által kitöltött és aláírt
vírusvédelmi nyilatkozat leadását követően léphet
be a kollégiumba.
Minden kollégiumba belépő személynek digitális
testhőmérséklet vizsgálaton kell átesnie
A kollégiumi szobákba csak szájmaszk használatával
2020. augusztus 31.
lehet felmenni. ( A szobákban nem kötelező a
használata.)
Az előtérben elhelyezett kézfertőtlenítő használata
kötelező
Egy tanulót csak egy személy kísérhet fel a
szobájába, és ott max. negyed órát tartózkodhat.
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Tanév közbeni feladatok:
Feladatok/Tevékenység
A tanulók folyamatos tájékoztatása az iskolai és iskolán
kívüli csoportosulások megakadályozása érdekében:
- reggeli folyamatos iskolába érkezés;
- az osztályok a saját tantermükben maradhatnak
1.
szünetben;
- a közösségi terekben törekedni kell a megfelelő
távolságtartása;
- eltolt ebédszünet és vacsoráztatási idő kialakítása.
tantermek, lakószobák és a közösségi helységek
2.
folyamatos szellőztetése.
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A tantermek, lakószobák, közösségi- és szociális helyiségek
folyamatos takarítása, a higiéniai biztonság fenntartása.
A külsős látogatók (szülők, vendégek, hivatalos ügyet
intézők) beléptetése az iskola portáján:
- kötelező kézfertőtlenítés;
- kötelező maszkhasználat.
Kollégisták vendégfogadása:
A portai beléptetést követően a látogatok csak a földszinti
társalgóban tartózkodhatnak. A lakószintre felmenni csak
külön engedéllyel lehet!
A testnevelés órák szervezésének intézményi szabályai:
- minden osztály a saját osztálytermében öltözik át;
- az órák elsősorban az udvaron kerülnek
lebonyolításra;
- közeli kontaktust kívánó gyakorlatok elkerülése;
- a tornatermi órák összevonására nem kerülhet sor.
A tanórák megszervezésének szabályai:
- a tanórai távolságtartásra (a lehetőségek szerint)
ügyelni kell;
- a tanulók nem használhatják egymás
segédeszközeit;
- az órai maszkhasználat nem kötelező, de lehetséges,
- a szóbeli beszámoltatásnál be kell tartani a
megfelelő távolságot;
- az írásbeli dolgozatokat 24 órára el kell zárni a
javítás előtt.
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A kollégium lakhatási feltételeinek biztosítása
- a kollégium épületén belül a maszk használata
ajánlott, de nem kötelező
- a lakószobában egy időben az ott lakókon kívül csak
egy fő tartózkodhat
- egymás melletti mosdókagylók használata nem
engedélyezett
8.
- a zuhanyzóban egyszerre négy főnél többen nem
tartózkodhatnak, ezért a zuhanyzás két turnusban
történik. 1.turnus: 21:00-21:20 ; 2.turnus: 21:2021.40. Páros héten a páros szobák, páratlan héten a
páratlan szobák kezdik az 1. turnust.
- az ágyneműhuzatot és a lepedőt minden hétvégén
haza kell vinni kitisztítani
Az iskolai ünnepségek szervezésének szabályai:
- az évnyitó, az évzáró, a ballagás és a tudomány napi
ünnepség az udvaron kerül megszervezésre, 500
főben maximalizálva a résztvevők létszámát;
- a kadettavató ünnepség és a gombavató ünnepség
az iskola aulájában kerül megszervezésre, 500
főben maximalizálva a résztvevők létszámát, a
9.
külsős vendégeknek kötelező maszkhasználatot
előírva;
- a gólyaavató, a karácsonyi műsor és a március 15-i
megemlékezés az iskola aulájában kerül
megszervezésre, a tanulókat több csoportra bontva;
- az egyéb ünnepi megemlékezéseket
osztályközösségi keretek között bonyolítjuk le.
A hivatalos ügyintézés szabályai:
10.
- külsős látogató csak a portai kézfertőtlenítés után,
szájmaszkban jöhet az épületbe;
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a hivatalos helyiségekbe külsős nem léphet be, a
munkapultokon keresztül folyik az ügyintézés;
- a készpénzes befizetések helyett az átutalásos
teljesítését részesítjük előnyben.
A tanulói megbetegedések kezelése:
- beteg tanuló nem jöhet iskolába;
- a szülői a Házirend előírásai alapján a tanulói
11.
megbetegedést azonnal jelzi az osztályfőnöknek;
- a hiányzást követően csak egészséges tanuló jöhet
iskolába.
Bizonyíthatóan COVID-19 megbetegedés esetén:
- a szülő köteles azonnal az iskola igazgatóját
értesíteni;
12.
- az igazgató értesíti az iskolaorvost és az iskolai
védőnőt;
- az iskolaorvos követi a járványügyi protokoll
előírásait.
Az iskola tanulói rosszullét esetén nem vehetik igénybe a
kollégiumi orvosi ellátást:
13.
- rosszullét esetén az osztályfőnök azonnal értesíti a
szülőt, aki a lehető legrövidebb idő alatt hazaviszi
gyermekét.
Kollégisták megbetegedése esetén:
- azonnal jelentkezni kell az ügyeletes tanárnál
14.
- a nevelőtanár értesíti a szülőt a háziorvosi ellátás
érdekében
- a tanulót hazautazásáig a betegszobában elkülöníti
Tanév közbeni folyamatos szűrővizsgálatok és tájékoztató
15.
előadások.
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Az étkeztetés szabályai:
- az általános távolságtartás szabályait az ügyeletes
kollégiumi nevelő ellenőrzi;
- 12:30–12:45: 11., 12., 13-14. évfolyam menzásai
16.
ebédelnek;
- 13:30–13:45: 9-10. évfolyam menzásai
ebédelhetnek.
- a kollégisták vacsoráztatását a csoportvezető tanár
felügyeli a lakószintek idő-és térbeli elkülönítésével
Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendje:
-vizsgálatra csak egészséges tanuló jelentkezhet
-szájmaszk használata: az iskola aktuális eljárásrendje
szerint
-vizsgálatok a másodiktól ötödik órák idején (8.55-12.30
között) történnek
17. -a tanulók legfeljebb öt fős csoportban érkeznek
(beosztásukat az osztályfőnök végzi)
- a folyosón egy személy várakozhat, a társalgóban
legfeljebb három fő
- a csoport távozása után a társalgót szellőztetjük, az
érintett felületeket fertőtlenítjük (felelős
iskolaegészségügyi szolgálat)

Eger, 2020. augusztus 27.
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