A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Intézkedési terv a 2021/2022-es tanévhez
Mivel az Országgyűlés döntése alapján január 01-ig meghosszabbították a koronavírusvilágjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet, az intézkedési terv is ezen időszakig érvényes.

Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbiakban EMMI 2021.
augusztus 25-ei miniszteri ajánlást figyelembe véve készült, az „INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 2021.
május 24-ei, 4. verziója alapján.
Elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv.pdf
Az intézményt csak egészséges tanulók látogathatják. Ennek érdekében szükséges minden
előírás betartása a külföldről hazaérkező tanulók és szüleik esetében, mely szabályok ezen a linken
érhetők el:
Határátlépéssel kapcsolatos információk | A Magyar Rendőrség hivatalos honlapja
(police.hu)
 Bármilyen koronavírusos fertőzésre utaló tünettel (torokfájás, láz, orrfolyás, szag –és
ízérzékelés elvesztése) forduljanak orvoshoz, észlelésekor haladéktalanul jelezzék a
gyermek házi orvosának.
 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt
hiányzásnak kell tekinteni. Ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre
tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői
igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői,
/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezető a kérelmező körülményei
és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegel és időszakonként
felülvizsgál.
 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
 Az intézményben a lázas, egyéb tüneteket mutató tanulót haladéktalanul
elkülönítjük, a szülőt, hozzátartozót azonnal értesítjük, ezért fontos minden szülő
elérhetősége, a tanuló érdekében több felnőtt telefonszámának is a megadása.
 Elkülönítő helyiségnek az U alakú épületben az ebédlő fölötti informatika szertárt
jelölöm ki.
 A tanuló elkülönítéséről tünetei alapján az osztályfőnök jelzésére az intézményvezető
dönt.
 A tanuló táskájában, tisztasági felszerelésében egy-két db. mosható szájmaszk legyen
elhelyezve szükség szerinti használatra.
 A fertőtlenítő eszközök minden bejárathoz kihelyezésre és feltöltésre kerülnek, napi
többszöri, fertőtlenítő takarítást végzünk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt

és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek,
tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 A dolgozók számára az orrot és szájat eltakaró maszk használata, a naponkénti
többszöri kézfertőtlenítés az intézmény épületében kötelező.
 Az intézmény épületében az orrot és szájat eltakaró maszk viselése felső tagozaton
mindenhol kötelező, alsó tagozaton a közösségi terekben: folyosók, mosdók,
könyvtár, ebédlő, öltözők, stb.
 Az étkezés rendje az üzemeltető Evangélikus Luther Márton Kollégiummal együtt
kerül kialakításra.
Az intézmény minden napi működésében a kockázat csökkentése érdekében az
alábbi intézkedéseket teszem:
 A köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a
köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni
védettségének igazolását. Az igazolást az intézmény portáján, vagy ha ott a
belépéskor személy nem tartózkodik, az iskola titkárságán kell felmutatni.
 Reggel a gyermekeket a szülők, felnőtt kísérők csak az udvarra kísérhetik, az épületbe
csak a tanulók és dolgozók mehetnek be, bent is csak ők tartózkodhatnak.
 Egyéb esetekben az alsó tagozatos tanulókért a szülők három időpontban
érkezhetnek és várakozhatnak az iskola udvarán, ahová a tanulókat csoportosan
engedik ki az osztálytanítók, az általuk kijelölt helyre. Ezek az időpontok a következők:
16:00, 16:30 és 17:00. A szülővel távozó, felső tagozatos tanulókra is ez a szabály
vonatkozik.
 A tanulók számára 16:15-től 17:00-ig igény szerint ügyeletet szervezünk. 17:00 után
tanuló nem tartózkodhat az épületben és az iskola területén, kivétel a szervezett
edzési programokon, foglalkozásokon résztvevők.
 A tanulók a szüneteket az osztálytermi ajtók zárva tartása mellett kötelesek az
udvaron eltölteni, rossz idő esetén a folyosók kijelölt helyein. A tanteremben
engedéllyel csak a hetesek tartózkodhatnak.
 Az udvarról történő bevonulás a tantermekbe jelzőcsengőre az ügyeletes nevelők
irányításával történik.
Ezen intézkedési terv visszavonásig érvényes. Betartása és betartatása tanulók, szülők,
munkatársak számára kötelező.
Nyíregyháza, 2021. 12. 01.
Kocsisné Sárossy Emőke intézményvezető

