JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az intézkedési tervet a járványügyi ajánlások, az EMMI intézkedési terve és módosításai
alapján állítottuk össze.
Igyekszünk mindent megtenni, hogy minimálisra csökkentsük a vírus terjedését az
iskolában. Jelen helyzetben a korábbiakban bevált intézkedések mellett az eddigieknél
szigorúbb intézkedéseket is szükséges életbe léptetni.
Az eredményes védekezéshez nagyfokú együttműködésre van szükség. Kérjük tanulóink, a
pedagógusok és a szülők teljes körű együttműködését!

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, HOGY:
• Kizárólag teljesen egészséges, teljesen tünetmentes gyereket engedjenek iskolába. A
legkisebb gyanús jel esetén tartsák gyermeküket otthon. A tüneteket mutató gyerekeket a
pedagógusok kötelesek azonnal elkülöníteni, amíg a szülő nem érkezik meg érte. Ne tegyük ki
feleslegesen egy ilyen traumának és kellemetlenségnek sem a saját gyereket, sem a
pedagógusokat és osztálytársakat, ne veszélyeztessük a közösséget. (a tünetek gyerekeknél
sokszor a felnőttekétől eltérőek, a levél alján felsoroljuk a jelenleg ismerteket, ezek
bármelyikét tapasztaljuk a hatályos jogszabályok szerint a gyereket el kell különítenünk)
• Tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be járványhelyzettel kapcsolatos előírásokat
(maszk, fertőtlenítés, távolságtartás, kézmosás).
• Tartsák be a jelentési protokollt. Akinek a családjában COVID-19 fertőzés merül fel, pozitív
tesztje van, vagy a család bármely tagja találkozott olyan személlyel, akiről kiderült, hogy
COVID-19 pozitív, ezért kontaktszemélynek minősül és karanténba vonulnak erről kötelesek
tájékoztatni az iskolát. Ennek módja a következő: e-mailben jelezzék a titkarsag@torokvesz.hu
e-mail címen, illetve gyermekük osztályfőnökének is. A hivatalos jelentési kötelezettség
mellett javasoljuk tájékoztatni az érintett osztályt is a többiek védelmében.
• Betegség, hiányzás után gyermekük csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. A szülő
három napot igazolhat, kizárólag előzetes bejelentés alapján. A szülő jelen esetben betegséget
nem igazolhat.
• A gyerekeknél mindig legyen kézfertőtlenítő, maszk (legalább kettő) és saját kulacs. Kérjük
figyeljenek arra, hogy a maszkok állapota megfelelő legyen!
• Kérjük tanítványainktól, a családoktól, hogy tartsák távol magukat a társas összejövetelektől!
• Kérjük, hogy az ügyeletet csak a legindokoltabb esetben vegyék igénybe az osztályok
keveredésének elkerülése érdekében.
• Kérjük vegyék figyelembe, hogy az épületbe a tanulók és az iskola dolgozói léphetnek be. A
gyerekeket reggel kizárólag a külső kapuig kísérjék, hazamenetelkor a kapuban várják őket.

Szeretnénk továbbá felhívni a kedves szülők figyelmét arra, hogy a második kerület összes
közterületére kötelező maszkviselést írnak elő a hat éven felüliek számára. Kérjük, hogy ezt az
akkor is tartsák be, amikor a gyerekeket az iskolába kísérik. Ez nemcsak a törvényi előírás
betartása miatt, hanem a gyerekeknek való példamutatás miatt is fontos, kérjük a szülőket,
hogy szíveskedjenek ezt betartani további rendelkezésig.

AMIRE AZ ISKOLA DOLGOZÓI FIGYELNEK:
Megpróbálunk mindent megtenni a fertőzés épületbe való bejutásának megakadályozására.
• Iskolába érkezéskor, a bejáratnál, kérjük a kezek fertőtlenítését, megmérjük a diákok és a
pedagógusok hőmérsékletét.
• Az iskolába kizárólag a diákok és az iskola dolgozói léphetnek be. Indokolt esetben külső
szakértő, illetve – egyéni engedély alapján – ellátásában segítségre szoruló SNI tanuló szülője
– egyéni engedély alapján – kizárólag maszkban, kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérése
után beléphet.
• Kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniás szabályok betartására. Rendszeresen egyeztetjük a
higiéniás teendőket a gyerekekkel, figyelmeztetjük őket a gyakori kézmosásra
• Biztosítunk minden osztály számára szappant, fertőtlenítőszert.
• Kiemelt figyelmet fordítunk a szellőztetésre, a termek, eszközök napközbeni
fertőtlenítésére.
• Figyelünk a közösségi terek, mellékhelységek folyamatos tisztántartására, fertőtlenítésére.
• Ha valamelyik tanulónknál betegségre utaló tünetet érzékelünk, az érintett tanulót
elkülönítjük, értesítjük a szülőt és hazaküldjük.
• Ha a tanuló, a pedagógus, vagy a tanulóval, pedagógussal egy háztartásban élő családtag
Covid tesztje pozitív, értesítjük a Tankerületet, a Nemzeti Népegészségügyi Központot,
valamint a pozitív teszt meglétéről tájékoztatjuk az érintett osztályok szüleit.
• A hosszabban – vírusveszélyeztetettség vagy karantén miatt – hiányzó tanulókkal tartjuk a
kapcsolatot, a tananyagot elküldjük, a kapcsolattartás módját kidolgozzuk.
• Mindent megteszünk azért, hogy minél ritkábbak legyenek a találkozási alkalmak, az
osztályok zömmel saját termeikben lesznek, lehetőség szerint nem keverjük az osztályokat.
(Ha mégis szükséges, fertőtlenítünk.)
• A közösségi tereket lehetőség szerint keveset használjuk. A közösségi terekben kötelező a
maszkviselés.

• A szünetekben a felügyelő tanárok külön figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző
osztályok a közösségi terekben és az udvaron se keveredjenek
• A nap végi szabadidő rugalmas kezelésével tágabb időhatárt biztosítunk a távozásra (15.00
– 16.00), a tumultus csökkentése érdekében.
• Átgondoljuk a szünetek rendjét, törekedve arra, hogy egyszerre kevesen legyenek a
közösségi tereken, folyosókon, aulában.
• Kerülve a közeli kontaktusokat a beszélgetőkörök módját átszervezzük.
• A vírusterjedés erősödése miatt a tanórákon a maszk viselése önkéntes mind gyermek, mind
pedagógus részéről. Kivétel a maszkviselés alól az étkezés, de ez idő alatt is kérünk mindenki
az előírt távolságtartásra (1,5-2 méter). Az étkezés idejét úgy szervezzük, hogy csoportok ne
keveredjenek.
• Mivel érkezéskor és távozáskor nem tudjuk biztosítani a távolságtartást, szabályos
maszkviselést kérünk mindenkitől.
• A testnevelés órákat – amíg az időjárás engedi – a szabadban tartjuk.
• Az iskolai büfé előtt fontos a távolságtartás, ezért kérjük a padlón megjelölt helyeken történő
várakozást. A büfé üzemeltetője lehetőséget biztosít online a szendvicsek, ételek előre
megrendelésére, ezzel is csökkentve a várakozási időt.
 Zárt térben, a tantermekben, a tanári szobában és közösségi tereken a pedagógusok maszkot
viselnek.
• A pedagógusok megbeszéléseit, a szülői értekezleteket, fogadóórákat online módon tartjuk.

Tudjuk, hogy az újabb intézkedések óhatatlanul is újabb kényelmetlenségekkel és
lemondásokkal fognak járni de mindannyiunk érdeke, hogy, hogy a gyerekek és családok
mellett a több esetben kiemelten veszélyeztetett tanárainkat is megóvjuk a fertőzéstől, hogy
intézményünk minél tovább, a körülményekhez képest minél zavartalanabbul működhessen.
Ezúton köszönjük minden kollégának, diáknak, családnak felelős magatartását,
szabálykövetését.
Ezeket az intézkedéseket, kéréseket rendszeresen – a vírushelyzet vagy egyéb utasítások
tükrében – felül fogjuk vizsgálni.
Adamcsik Norbert
mb. intézményvezető
2020. november 16.

KIEGÉSZÍTÉS – COVID-19 TÜNETEK:
A COVID-19 sajnos igen változatos tüneteket produkálhat, főleg gyerekeknél nem feltétlenül
a felnőttekre jellemző tünetekkel jelenhet meg, sokszor nem is felsőlégúti tünetek, hanem
gyakran hasmenés, fáradtság, enyhe orrdugulás/orrfolyás a jele. (sőt, gyerekeknél szerencsére - legtöbbször tünetmentes, ezért fontos a teljes családot figyelni)
Amennyiben pedagógusaink a gyermekeknél bármelyik tünetet tapasztalják a hatályos
jogszabályok szerint a gyermeket elkülönítik.
Tünetek (WHO):
• Láz • Száraz köhögés • Fáradtság • Íz- vagy szagvesztés, • Orrdugulás, • Konjunktivitisz (más
néven vörös szem) • Torokfájás, • Fejfájás, • Izom- vagy ízületi fájdalom, • Különböző típusú
bőrkiütések, • Hányinger vagy hányás, • Hasmenés, • Hidegrázás vagy szédülés. A súlyos
COVID-19 betegség tünetei a következők: • Légszomj,• Étvágytalanság,• Zavar,• Tartós
fájdalom vagy nyomás a mellkasban, • Magas láz
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-andanswers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms)

