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Intézkedési Terv
(COVID 19)
Tisztelt Szülők!
A 2020/2021. tanév nem csak intézményünk életében hoz változásokat, hanem az egész
országban eltér az eddig megszokottaktól. Magyarország jelenleg biztonságos, ezért a nevelésoktatás hagyományos megkezdésére készülünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési
tervet adott ki a szükséges intézkedésekről, amelyek közül az alábbiak betartását kérjük
Önöktől.
-

Iskolánkban a tanítás 8.00-kor kezdődik, kérjük a szülőket gyermekükkel 7.45-ig
érkezzenek meg.

-

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van!

-

El kell kerülni a nagyobb csoportosulásokat. Az iskola közösségi tereiben kötelező a
maszk használata! Kérjük, a maszkok legyenek a gyermekek nevével ellátva!

-

A gyerekek két beléptetési ponton érkeznek az iskolába (1-3.évfolyam a sport udvar
felöli alagsori bejáraton (lépcsőn) érkezik, a 4-8. évfolyam a főbejáratot használja). A
tanítás után, amint jelezték a portásnak, hogy megérkeztek gyermekükért,
szíveskedjenek az épület előtt várakozni, míg gyermekük megérkezik! A belépési
pontokon kézfertőtlenítőt helyezünk el és lázat mérünk.

-

Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők (ha valaki megfázásos
tüneteket mutat, de 37,3 fokos hőemelkedéstől mindenképp), haladéktalanul
elkülönítjük, majd értesítjük a szülőt/gondviselőt, és felhívjuk a figyelmét arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. A beteg gyermek felügyeletét
ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

-

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett

csoportba

tartozik

(tartós

betegsége,

pl.

szív-érrendszeri

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek), és erről orvosi igazolása van, igazoltnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül. A
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tanuló ebben az esetben is részt vehet az oktatásban az osztályfőnök segítségével
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési formában.
-

Elsős tanulóinkat maximum két hétig egy szülő kísérheti az osztályteremig, az
épületben maszkot viselve. Kérjük a 1,5 m-es távolság betartását is!

-

Testnevelés óráinkat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, kérjük a réteges
öltözködésről gondoskodjanak!

-

A tanulók minden nap, csak az aznapi szükséges felszerelést hozzák be az iskolába, a
tanítási idő befejeztével, termük elhagyásakor nem maradhat ott taneszköz, torna- és
rajzfelszerelés, mert az osztályterem mindennapi folyamatos takarítását, fertőtlenítését
ez akadályozza.

-

A szülőkkel lehetőleg a mozanaplón (az intézmény hivatalos csatornáján) keresztül,
szükség esetén emailben vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot. Az első szülői
értekezleten a járványügyi előírásoknak megfelelően tartjuk a 1,5m-es távolságot,
illetve kötelezően kérjük a maszk használatát!

-

Kérjük, lehetőség szerint csomagoljanak tízórait gyermekeiknek, hogy elkerülhessük
nagyobb tömeg kialakulását a büfé előtt!

-

A nagyobb létszámú rendezvények esetén be kell tartani az Operatív Törzs által
maghatározott létszámkorlátokat, ezért a tanévnyitó ünnepélyünket az iskola
udvarán tervezzük megtartani, és az 500 fős korlát betartása miatt azon csak tanulóink,
dolgozóink, az elsős tanulók szülői vehetnek részt (legfeljebb elsős gyermekenként két
felnőtt), valamint meghívott vendégeink. Eső esetén az ünnepélyt a tornateremben
tartjuk meg, ahol szigorúan elsős tanulóink, szüleik, osztálytanítóik és vendégeink
vehetnek részt. Felnőtteknek a maszk viselése kötelező. Magasabb évfolyamba járó
diákjaink az osztálytermükben tartózkodnak tanítóik, tanáraink felügyeletével a
tanévnyitó ünnepélyen.

-

Külső, nagyobb létszámú rendezvényekre az iskola alapértelmezésben nem szervez
programokat (pl. színház-, illetve mozilátogatás).

-

Az iskola kijelölt területén tartózkodókra egységesen érvényes az iskola aktuális
járványügyi szabályrendszere, akár a német nemzetiségi iskolába járnak, akár nem.

-

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola területére belépő személyek csak
lázmérést követően léphetnek be.
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Jelen intézkedés a visszavonásig érvényes!

Bízunk abban, hogy egymásra figyeléssel, kölcsönös együttműködéssel sikerül
megakadályoznunk a vírus iskolánkban való megjelenését, és megóvnunk mind tanulóink,
mind azok családjainak, mind dolgozóink egészségét!
Budakeszi, 2020. augusztus 28.
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