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A Covid-19 járvány belső intézkedési terve:
A 2020/2021-es tanévben a járványügyi készenlét idején
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézkedési terv kialakításakor figyelembe vettük az EMMI által kiadott utasításokat, a hatályos jogszabályokat, a megkapott egészségügyi ajánlásokat.
Célunk, hogy minden iskolapolgár egészséges maradjon és intézményünk zökkenőmentes és kiszámítható működését biztosítani tudjuk. Fontosnak tartjuk a szülők, a diákok és a kollégák kellő időben történő és széleskörű tájékoztatását.
Már érvényben lévő intézkedéseink:
A szülők tájékoztatása
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak indokolt esetben, az intézményvezető
előzetes engedélyével telefonos egyeztetés után. Amennyiben időpontot kapnak, az iskolába érkezéskor a portán a bejövetel célját, idejét feljegyezzük a kontaktkutatás megkönnyítése érdekében.
A szülők számára javasoljuk az online ügyintézést, és ennek érdekében az email útján
történő kapcsolatfelvételt.
Elérhető email-címeink:
1. ski.tancsics@gmail.com (ezen a címen Gönczőné Huber Andrea titkár érhető
el)
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2. ski.tmgiskolatitkar@gmail.com (ezen a címen Uzonyi Hajnalka iskolatitkár érhető el)
3. telefonos elérhetőségeink: 06-30-8297482 illetve 06-72-496-417
Pedagógusaink fogadóóráikat online tartják. A vírushelyzetre tekintettel előzetes
egyeztetés szükséges a konzultációkhoz. Az egyeztetéshez kérjük, hagyják meg telefonszámukat az iskolatitkárnál vagy az Önök által küldött emailben!
Szülői értekezleteinket szintén online szervezzük, melyeknek internetes felülete a Microsoft Office Teams.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, ha ők vagy a családtagok Covid-19 vírusfertőzöttek lesznek, azt minél hamarabb jelezzék felénk! Ha kiskorú gyermekük az iskolában rosszullétre panaszkodik, akkor a következő eljárásrend lép életbe:
A gyermeket az elkülönítő helyiségbe kísérjük, és jelezzük a rosszullétet a szülőknek. Ha szükséges, mentőt hívunk. A gyermeket csak írásbeli szülői hozzájárulással van módunkban elengedni, amely természetesen elektronikus is lehet.
Kérjük a Szülőket, hogy ebben az esetben vegyék fel az orvossal a kapcsolatot!
Minden esetről jegyzőkönyv készül, amely megtekinthető a titkárságon és megkönnyíti az esetleges kontaktkutatást. A gyermek távozása után az elkülönítőt
fertőtlenítjük.
2020. október elsejétől az EMMI rendelete értelmében az iskolába történő belépéskor
kötelező testhőmérséklet mérést végzünk. A jogszabály értelmében az intézmény területére a gyermeket illetve a tanulót kísérő nagykorú személy maszk viselése mellett a
kialakított testhőmérséklet mérő pontokig léphet be. Ezeket úgy alakítjuk ki, hogy a
mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás. A testhőmérsékletet érintés
nélküli hőmérővel mérjük meg. Az a személy, akinek a hőmérséklete a tisztifőorvos
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által meghatározottnál magasabb, nem léphet be az intézmény területére. Kiskorú gyermek esetén az előzőekben leírt eljárásrendet követjük.
A Szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés áll fenn.
A Szülőket a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületén, az iskola honlapján, ill. az
osztálycsoportokon keresztül az osztályfőnökök folyamatosan értesítik az aktuális információkról.
Intézkedési tervünk mellékletébe csatoljuk az Operatív Törzs által összeállított szabályrendszert, amely tömören összefoglalja azokat a szabályokat, amelyeket egy járvány idején különböző élethelyzetekben érdemes betartani. A szabályrendszer elsősorban nem az iskolai viselkedésre vonatkozik, ugyanakkor igen hasznos összeállítás.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy lehetőleg textilmaszkot biztosítsanak gyermeküknek,
mely az utazáshoz, illetve az iskolai közösségi terekben szükséges. Kérjük továbbá a
maszkok rendszeres fertőtlenítését! Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy az intézményt a takarítási rendnek megfelelően rendszeresen takarítjuk, fertőtlenítjük. A közösen használt tereknél a takarítás, fertőtlenítés napközben is folyamatos.
Iskolánk hatályos Házirendjének megfelelően az intézményvezető indokolt esetben saját hatáskörében több nap hiányzást is engedélyezhet. Javasoljuk, hogy ezt abban az
esetben vegyék igénybe, ha a család tágabb környezetében fertőzés gyanúja merült fel
és még zajlik a kontaktkutatás folyamata.
Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeiket csak egészségesen engedjék az iskolába.
Amennyiben betegség miatt hiányoznak, csak háziorvosi igazolással jöhetnek újra a
gimnáziumba. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a gyermek gyógyult, közösséget
látogathat.
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A testnevelés óra után a használatba vett sporteszközöket fertőtlenítjük. Az órán kizárólag olyan gyakorlatokat, feladatokat végeznek, amelyek során a védőtávolság betartása lehetséges. A testnevelés órák lehetőség szerint a szabadban kerülnek megrendezésre.
Az iskola büféje 2020. 09.14-től bizonytalan ideig nem üzemel.

A tanulók tájékoztatása
Az előírásoknak megfelelően bevezettük a következő higiéniás szabályokat:
A gimnázium épületébe való belépéskor köteles minden iskolapolgár a kihelyezett automata adagoló segítségével a kézfertőtlenítést elvégezni.
A bejáratnál elhelyezett fertőtlenítővel átitatott lábtörlővel a lábbeli talpának fertőtlenítése kötelező.
A mellékhelyiségekbe kihelyezett kézfertőtlenítők, illetve a két aulába kihelyezett fertőtlenítő használata kötelező. A mellékhelyiségekben csak papírtörlőt helyezünk el,
használat után a szemetesbe kell dobni!
A közlekedőben a maszkok használata minden iskolapolgár számára kötelező.
Az ebédlő használata:
o A kilencedikes tanulók 12.10-12.30 óra között használhatják az ebédlőt.
o A felsőbb éves tanulók a 13.15-13.30 óra között használhatják az ebédlőt.
o Az ebédlőben egy asztalnál két fő ülhet a 1,5 m-es védőtávolságot betartva.
o Az étkezés előtt a kihelyezett fertőtlenítő eszközök használata kötelező.
o Étkezési lehetőség átadása megengedett, de étkezés közben az étel átadása
tilos!
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Az osztályok órái egész osztályt érintő órák esetében kizárólag csak a „saját” osztályteremben zajlanak. Csoportbontás esetén az osztálytermek óra utáni fertőtlenítése kötelező!
2020.09.14-től az iskola büféje bizonytalan ideig nem üzemel.
Kérjük a Diákokat, hogy a szokásos üdvözlési formákat (puszi, kézfogás) mellőzzék a
járvány ideje alatt!
Kérjük a Diákokat, hogy tankönyveiket, füzeteiket és egyéb oktatási eszközeiket tanórák és szünetek alatt ne adják kölcsön egymásnak!
A testnevelés felszerelés átadása szigorúan tilos!
Kérjük, hogy a tanulók papírzsebkendőt, egyéb higiéniás eszközöket hozzanak magukkal!
A járvány ideje alatt csengetési rendünkben változás lépett életbe: a tanítási óra 40.
percében jelzőcsengetéskor a tényleges tanítás befejeződik, és a diák lehetőséget kap
arra, hogy felszerelését elpakolja, és a termet a takarításra, fertőtlenítésre szabaddá tegye.
Minden osztályban hetesek tevékenykednek, akiknek kötelességük a terem szellőztetése és a hiányzók jelentése.
Kérjük tanulóinkat, hogy a szünetekben a saját termükben vagy az iskola udvarán tartózkodjanak!
Kérjük tanulóinkat, hogy fokozottan ügyeljenek az iskola tisztaságára és személyes higiéniájukra, illetve a kitett fertőtlenítőszerek rendeltetésszerű használatára!
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Az alkalmazottak tájékoztatása
Minden iskolai alkalmazott köteles betartani a fenti szabályokat!
Kérjük a pedagógusokat, hogy a szünetben elsősorban a tantermekben tartózkodjanak,
a tanáriban csak a legszükségesebb időt töltsék!
Lyukasórájukban javasolt a csoportos együttlét elkerülése!
Értekezleteinket jó időben az iskolaudvaron, a kellő védőtávolság betartása mellett bonyolítjuk le, ha szükséges, online felületet használunk.
Az intézmény rendszergazdájának feladata, hogy megszervezze és zökkenőmentessé
tegye a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetését, amennyiben arra szükség
van.
A kollégák feladata, hogy digitális munkarend esetén oktatási segédanyagaik, óraterveik otthonaikban is elérhetőek legyenek, ezzel is segítve a zökkenőmentes oktatás lebonyolítását!
A kommunikációs munkacsoport feladata a szülők, diákok, érdeklődők tájékoztatása.
A takarítószemélyzet feladata a takarítási rend maximális betartásával intézményünk
épületének tisztán tartása, fokozottan ügyelve a higiéniai előírások alkalmazására.
A rendszergazdák feladata az informatikai eszközök karbantartása, illetve felkészítésük az esetlegesen bekövetkező digitális munkarendre való áttérésre.
Az intézmény takarítása
A járvány elleni védekezés céljából mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás április,
május és június hónapokban megtörtént. A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során a
takarító személyzet kiemelt figyelmet fordít a kézzel gyakran érintett felületek, a padló
és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére, a fokozott szellőztetésre. Tanítási órák befejeztével, az osztályok váltása után a tantermekben felületfertőtlenítést végeznek a takarítónők.
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A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó, a Mohácsi Tankerületi Központ biztosítja.
Ajánlás az iskolánkat látogatóknak:
Ha a következő tüneteket észlelik magukon, kérjük, forduljanak orvosukhoz:
o

köhögés, nehézlégzés, légszomj

o

láz, hidegrázás

o

torokfájdalom, izomfájdalom

o

újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar

o

émelygés, hányás és/vagy hasmenés

Hiányzások igazolása
A gyermek, 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.
Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Az orvosi igazolást intézményünk elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálja felül. A
szülő csak a Házirendben leírt módon adhat igazolást!
Igazolt a hiányzás, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakra. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
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Iskolai rendezvények, kirándulások
Iskolai ünnepségek, megemlékezések, iskolai programok online formában kerülnek
megrendezésre. Az osztálykirándulások szervezése a vírushelyzet elmúltával lehetséges. A tanítási időn kívüli programjainkat a második félévre ütemeztük, ha reményeink
szerint a vírushelyzet megoldódik. Uszodánk a jelen helyzetben bizonytalan ideig nem
üzemel.
Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul a bejárat melletti helyiségben elkülönítésre kerül. Tanuló
esetében felnőtt felügyelete biztosított, aki szájmaszkot és védőkesztyűt visel.
Az iskola értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, aki
feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak megfelelően járjon el. A háziorvos, házi gyermekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az orvosnak kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
Az intézményvezető értesíti minden esetben a tankerületi igazgatót, a járási kormányhivatal vezetőjét és a tisztifőorvost. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az
új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel,
erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell
tennie. Amennyiben a Szülő a COVID-19 vírushelyzettel kapcsolatosan bármilyen észrevétellel vagy panasszal kíván élni, az iskolában hatályban lévő panaszkezelési szabályzat alapján járunk el.
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1. sz. melléklet: az Operatív Törzs által összeállított általános szabályrendszer

