Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Az elmúlt napokban, hetekben tovább nőtt iskolánkban a COVID-19 kontaktszemélyek és
a fertőzésgyanús esetek, fertőzések száma. A járvány elterjedésének megelőzése
érdekében a szájat és orrot eltakaró maszk viselésével kapcsolatban is szigorúbb
szabályokat kellett hoznunk.
Köszönjük az eddigi együttműködést és továbbra is kérjük ezek szíves tudomásul vételét
és betartását.
Köszönettel:

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola dolgozói

(A módosításokat, kiegészítéseket kék színnel emeltük ki.)

Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv
tanulókra vonatkozó rendelkezései
Hatályos: 2021. 11.10-től visszavonásig

1. Egészségügyi állapotról tájékoztatási kötelezettség
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Szülők, hozzátartozók kizárólag érvényes védettségi
igazolvánnyal léphetnek az iskola épületébe.. Az oktatásban és nevelésben, illetve az
intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Koronavírus gyanúja esetén az iskola elkülöníti a tanulót és értesíti a szülőt. A tanuló
elkülönítésére a portahelyiség és a táncterem áll rendelkezésre. Ilyen esetben is csak
orvosi igazolással látogatható újra az iskola. A koronavírus gyanúja miatt otthon maradt
tanuló hiányzása igazolt. Az ilyen tanuló csak orvosi igazolással látogathatja újra az
iskolát.
A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles
az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ezt a
tájékoztatást az iskola titkárságán (+36 94 360 055) vagy a balogisk@gmail.com címen
kell megtenni.
2. Belépés az iskolába, a maszkviselés szabályai
Az iskolába belépők számára a kézfertőtlenítés és a közösségi terekben a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése kötelező.

A felső tagozaton a tanórákon is kötelező a maszkviselés. Az alsó tagozaton javasoljuk, de
az órát tartó tanító/ tanár dönti el, hogy kötelezővé teszi-e a maszkviselést a tanórán.
Ha a tanuló köhög, náthás, a szülő kérje ki a gyermekorvos véleményét. A köhögő, náthás
gyerek, aki orvosi javallatra jöhet iskolába, a tünetek elmúltáig az alsó tagozaton is viseljen
maszkot a tanórán.
Az iskolába csak az orvos által gyógyultnak nyilvánított tanuló térhet vissza. Egészségügyi
probléma (pl. asztma, nehézlégzés, stb.) esetén a tanulói maszkviselés egyéni elbírálásban
részesül.
3. Távolmaradás a jelenléti oktatásról, hiányzások
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdésének c)
pontja alapján az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói
távolmaradás igazoltnak tekintésére. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek,
a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni. Ilyen alapos oknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is,
azonban nem automatikusan. Az intézményvezető minden kérelem esetén megvizsgálja a
körülményeket (kérelmező körülményei, járvány alakulása, fertőzöttek száma az
intézményben, otthoni felügyelet biztosítása, stb.)
51. § (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának
kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a
kétszázötven tanítási órát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
4. Testnevelésóra, tornatermi öltözők
Az iskola tornacsarnokát az intézmény tanulói a kialakított járványügyi szabályok
betartásával használhatják. A tornacsarnokban a testnevelés órákon több osztály is részt
vehet egyszerre, jó idő esetén az órákat a szabad levegőn tartjuk. A közösen használt
eszközöket és a tornatermi öltözőket osztályváltáskor fertőtlenítjük.
A tornacsarnokba és az öltözőkbe kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező külsős
bérlők léphetnek be és használhatják azt.
5. Nagy létszámú iskolai rendezvények, kapcsolattartás a szülőkkel
A szülői értekezleteken kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők vehetnek
részt az iskolában. Szülői értekezlet tartható külső helyszínen vagy online formában.
A szükséges információt elektronikus csatornákon (e-mail, Kréta, iskola közösségi
oldala) továbbra is eljuttatjuk a szülők részére.
A fogadóórákat minden hónap első keddjén 16:00-17:00 óra között tartjuk. A védettségi
igazolvánnyal nem rendelkező szülők telefonon és elektronikus úton érhetik el az iskola

pedagógusait.
Rendezvények lebonyolításának módját a járványhelyzet függvényében határozzuk meg.
a vészhelyzet feloldásáig az iskolai rendezvények kizárólag védettségi igazolvánnyal
látogathatók.
6. A biztonságos környezet kialakítása
Az intézménybe való belépéskor mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítő használata.
Felhívjuk a tanulók figyelmét a napi többszöri, helyesen végzett kézmosásra, különösen a
WC- használat előtti és utáni, valamint az étkezés előtti és utáni kézmosásra.
A mellékhelyiségekben állandóan rendelkezésre áll szappan, papírtörlő és
fertőtlenítőszer. Ajánljuk továbbá, hogy minden tanuló rendelkezzen higiénikus
fertőtlenítőkendő-csomaggal, és szükség esetén használja azt.
A szaktanár kollégák – elsősorban az osztályfőnökök – megismertetik a tanulókkal a
köhögési etikettet. (Papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a
használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.)
7. Szellőztetés
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is. A helyiségek ablakait az időjárás és a környező forgalom függvényében
lehetőség szerint nyitva kell tartani. Erről többször beszélünk a diákjainkkal, és a
munkatársak folyamatosan ügyelnek a szellőztetésre.
8. Iskolai étkezés
Az étkeztetés protokollját tanári felügyelettel és az étkező osztályok időbeosztásával
határozzuk meg. Az ebédeltetés sávosan történik, a felügyeletet végző pedagógusok
engedik be a meghatározott időben a gyerekeket az étterembe. Az asztalokat a takarítók
minden étkező után fertőtlenítik.
9. Délutáni foglalkozások rendje
A délutáni foglalkozások szervezhetők, a tanulók szakkörökön, sportkörökön, fejlesztő-,
felzárkóztató-, tehetséggondozó és művészeti foglalkozáson, heterogén csoportokban is
részt vehetnek.
10. Visszatérés az iskolába betegség után
Betegség után az iskola tanulói és dolgozói kizárólag egészségesen, orvosi igazolással
térhetnek vissza az iskolába.

11. A hatósági intézkedések
A védőoltás minden 12. életévét betöltött tanuló számára biztosított, emiatt osztályra,
csoportra vagy teljes feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály
szerint az iskolában csak az 1-6. évfolyamon történik. A fertőzött gyermek felgyógyulásáig
nem látogathatja az intézményt.
Kőszeg, 2021. november 22.

