COVID 19 ELJÁRÁSRENDEK
Célja, hogy minél tovább lehetővé tegyük iskolánk működését, amihez eredményesen
kell megakadályoznunk a vírus terjedését. Tanulóinkat, dolgozóinkat és a családtagjainkat is
maximális biztonságban szeretnénk tudni.
Ennek eszközei a kötelező maszkviselés a közösségi tereken, a szociális
távolságtartás lehetséges betartása és a fertőtlenítés.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézménybe érkezéskor minden belépőnél lázmérés
és érintésmentes kézfertőtlenítést végzünk.
Az alábbi intézkedések megváltoztatásáról a járványhelyzet alakulásának függvényében
fogunk dönteni. A közzétett intézkedések mindaddig kötelezőek és utasításként hatályosak,
amíg visszavonásra nem kerülnek. Az eljárásrend betartását folyamatosan ellenőrizzük.

SZÜLŐKNEK:
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja.
- Szeptember elsejére a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt 2 héten belül
• voltak-e külföldön, (a sárga vagy piros zónában - ekkor vagy két negatív
koronavírus tesztről szóló igazolást is hozzon, vagy 2 hétre önkéntes
karanténba kell vonulnia.)
• a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? Amennyiben ezeket a
tüneteket produkálta, csak orvos engedélyével jöhet közösségbe.
Kézzel írott, a szülő által aláírt vagy digitális formátumú nyilatkozatot is elfogadunk, amelyet
az osztályfőnök szed össze vagy fogadja az e-mail címen szeptember 1-jén.
-

A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.




•

•

A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét, és értesítenie
kell a gyermek házi-/gyermekorvosát.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. (titkarsag@kolozsvariskola.hu
és az osztályfőnök email-címén)
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szívérrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések,
rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak
kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

-

o Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett formában gondoskodik a tananyag pótlásáról.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:
•

-

-

-

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott
szervek, hatóságok felé!

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók tartózkodhatnak
tanítási idő alatt.
Gyermeküket kísérő szülő az iskola épületébe nem léphet be. Az elsősöket a
pedagógiai asszisztensek és a délutános tanító nénik segítik.
Felsős tanulóink a főbejáraton közlekednek. Az alsó tagozatosok reggel a csarnok
melletti oldalajtót használják, délután az 1.a, 3.a és 3.b osztályok a főbejáraton, a
többiek a csarnok melletti oldalajtón távoznak az épületből.
Szülők csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek az iskolába. Gyermekeiket az iskola
előtt várhatják meg. Az épületbe indokkal belépő szülő számára a maszk használata
kötelező.
A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket (1.a, 1.b, 8.a és 8.b)
csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás).
A szülői értekezletek formájáról a többi osztályban az osztályfőnök értesíti a
szülőket.
A szülők további tájékoztatása online formában történik.
Az ebédpénz fizetését átutalással vagy bankkártyás befizetéssel javasoljuk.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik tisztasági csomagjába ne legyen textiltörölköző, a
papírkéztörlőt az iskola biztosítja!

TANULÓKNAK:
-

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az ebédlőben.
Az öltözőszekrények belső területének tisztán tartása a tanulók feladata. Élelmiszert
a szekrényben tartósan tárolni tilos!
Alsó tagozaton a matematika dobozok tárolására megfelelő méretű táskát kell
hozni, és azt a pad kampójára felakasztani.
Az illemhely használata után alaposan kezet kell mosni, vagy fertőtleníteni kell a
kezet!!!!
Az étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet, vagy fertőtlenítse a
kezét!!!!
Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy
ne pazaroljuk a papírtörlőt! A használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!

-

-

-

-

Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
(beleköhögés, beletüsszentés),
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni,
3. majd alaposan kezet kell mosni, vagy kézfertőtlenítést kell végezni!!!
Nagyon figyelni kell arra, hogy a diákok a számukra kijelölt időpontban menjenek
ebédelni! Az ebédlő egyszerre csak 2 osztályt fogad, és a csoportok után fertőtlenítést
végzünk.
A tanítási órákon minden osztály a saját tantermében tartózkodik – kivéve a
csoportbontásokat, az évfolyambontásokat és a testnevelés órákat.
Ügyelj a tantermek tisztaságára!
A tízórai és az uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz
magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró)
szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is
tartózkodnak), az időjárás függvényében, ami a hetes feladata.
Informatikaórára és az angol-informatika terembe hozz magaddal egyszer használatos
kesztyűt, ha nem hozol, az felszereléshiánynak minősül.
Saját kézfertőtlenítő-szer használata javasolt.
A szünetben legyél a saját tantermedben vagy jó idő esetén az udvaron!

Az iskola vezetősége a járványügyi helyzetnek megfelelően igyekszik minden olyan előírást
betartani, amely biztosítja gyermekük egészségét és a lehető legzökkenőmentesebb iskolakezdést.
Együttműködésüket köszönjük: Iskolavezetés

