A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága
által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel
kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll), és annak 2020.10.01-án kelt
módosítása végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki:
2021.04.19-től az alsó tagozatos diákok visszatérnek a tantermi oktatáshoz, a feladatellátás
helyszíne, Tempfli tér 1. számú épület.
A felső-tagozatosok továbbra is digitális oktatásban vesznek részt jelen állapot szerint 2021.05.10ig.

1.Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején
1.1 Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan
légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség stb.), amely
miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az
elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített
koronavírussal fertőzött személlyel.
1.2 A tanév megkezdése előtt valamennyi tanuló és szülője közösen nyilatkozik az 1. melléklet
szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló
közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró
körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az
iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény
megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja. A tanév során felvett diákok és
alkalmazottaknak a felvétel napján kötelesek az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot megtenni.
1.3 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek,
a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
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Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges
és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség

miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra
az intézménybe. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus igazolt fertőzés
van. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni.

1.4

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm.rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott
személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón,
valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet
be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az
intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

1.5.

2020. október 1-től első körben csak a mérőpontig (lázmérés) jöhet be az intézménybe
érkező bármely személy. A továbbhaladás feltételét, a lázmérés eredménye határozza meg.
Dolgozó csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem
haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló,
illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a
szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Elkülönítés helyének a
Móra Ferenc utcai épületben, a 13 teremben lett kijelölve. Mérési pontok a bejáratoknál
lettek kijelölve.

1.6.

Az ügyféltérben maximum 5 fő tartózkodhat.

1.7.

A diákoknak, alkalmazottaknak, pedagógusoknak a maszkviselés a folyosón, közösségi
terekben, és 1-8. osztályig az osztálytermekben, a tanórákon is kötelező.

1.8.

Az udvaron a maszkviselés nem kötelező. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi
szünetekben lehetőség szerint tartózkodjanak az udvaron, és kerüljék másokkal a közvetlen,
személyes kontaktust.

1.9.

A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak az idegen
nyelvi és fakultációs csoportbontások idején változtatnak tantermet.

1.10. Száj és orr eltakarására kizárólag maszk használható.
1.11. A tantermekben az első foglalkozáson felvett ülésrend megtartása kötelező.
1.12. Az úszásoktatás az intézményben szünetel. Az úszásórák tervezett időpontjában a tanulók a
csoport testnevelő tanára vezetésével testnevelés órán vesznek részt.
1.13. Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint
kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és használják az épületben kihelyezett
kézfertőtlenítőket.

1.14. Étkeztetés során a szolgáltató (Gastro Prima Kft.) felelőssége betartani a járványügyi
előírásokat.
1.15. Uzsonna és tízórai osztása gumikesztyűben és maszkban történik.
1.16. Nem iskola által szervezett délutáni spotfoglalkozásokra csak szülői engedéllyel mehet saját
felelősségére a tanuló. (pl.: .Deszki Sport Club foglalkozásai). A „külsős oktató” a csoportot a
pedagógustól „veszi át” a bejáratnál, az épületbe nem tartózkodhat.
2. Pedagógusok és alkalmazottak feladatai
2.1. A tanév megkezdése előtt valamennyi pedagógus és alkalmazott nyilatkozik a 3. melléklet
szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy
közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró
körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon az
intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény
megszűnéséig az intézményt nem látogatja.
2.2. A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon
fertőtlenítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban és egyéb helyiségekben. Ha
valamely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a
takarító alkalmazottak az óraközi szünetben felületfertőtlenítést végeznek. A
felületfertőtlenítést a takarító alkalmazottak szükség szerint a tanteremben tanító
pedagógus közreműködésével végzik.
2.3. A pedagógusok és alkalmazottak az épület folyosóin maszkot viselnek, lehetőség szerint
kerülik másokkal a közvetlen személyes kontaktust. A pedagógusok 1.-8. osztályig a
tanórákon is viselnek maszkot.
2.4. Ha a tanítási nap folyamán a tanteremben osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, az
órát tartó pedagógus csak a felületfertőtlenítést követően engedi be a tanulókat a
tanterembe.
2.5. A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos
szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a tanulók lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve
helyezkedjenek el a tanteremben.
2.6.
A pedagógus a tanév első tantermi foglalkozásain felveszi az osztály, csoport
ülésrendjét, és a tanév hátralévő részében gondoskodik az ülésrend szigorú betartásáról.
2.7.
Tanórán kívüli foglalkozáson egyidőben csak ugyanazon osztály tanulói vehetnek
részt. Ennek betartásáról a foglalkozást vezető pedagógus gondoskodik.

3. Az osztályfőnök feladatai
3.1. Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járványügyi
készültség idején alkalmazandó eljárásrendről.

3.2. Az osztályfőnök az első tanítási napon összegyűjti a tanulóktól az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatokat, és a nap folyamán leadja a Titkárságon, továbbá az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatokkal együtt leadja a titkárságon azon tanulók névsorát is, akik e nyilatkozat
hiányában, a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az
épületbe.
3.3. Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy azok a tanulók, akik az első tanítási napon
hiányoztak, illetve az 1. melléklet szerinti nyilatkozat hiányában a 2. melléklet szerinti,
egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az épületbe, az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatukat a lehető legrövidebb időn belül pótolják. Az osztályfőnök felhívja az
érintettek figyelmét arra is, hogy mindaddig, amíg az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat nem
adják le, minden belépéskor alá kell írniuk a portán a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre
jogosító nyilatkozatot.
4. INTÉZKEDÉSEK ESETLEGES FERTŐZÉS ÉRINTETSÉG ESETÉN
A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a
területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat
felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési
intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot,
azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi
hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési
intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 10.2címen az Emberi Erőforrások
Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.
5. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény www.zoltanfy-deszk.sulinet.hu
weblapján.
6. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

Deszk, 2021. április 15.
Vid György
tagintézmény-vezető

1. melléklet a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó
eljárásrendjéhez

NYILATKOZAT
(tanuló, szülő)

Alulírottak ____________________________________________________________(szülő, szülők) és
____________________________________________________________________ (tanuló)
egybehangzóan nyilatkozunk arról, hogy
–

a tanulónál koronavírus fertőzést nem igazoltak,

–

nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség,
stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna,

–

az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített
koronavírussal fertőzött személlyel.

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül tájékoztatjuk
az iskolát a 06-62 /271-220 telefonszámon vagy az zoltanfy@anet.hu e-mail címen.
Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertük és magunkra nézve
kötelezőnek tartjuk.
Nyilatkozatunkat őszintén, felelősséggel tettük meg.

Dátum: ___________

_______________________
szülő (szülők)

________________________
tanuló

2. melléklet a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó
eljárásrendjéhez
NYILATKOZAT
(egyszeri belépéshez)
Alulírott nyilatkozom arról, hogy
–

koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam,

–

nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség,
stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem tartózkodhatnék,

–

az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített
koronavírussal fertőzött személlyel.

Nyilatkozatomat őszintén, felelősséggel tettem meg.
Név
(nyomtatott betűkkel)

Belépés időpontja
(éééé.hh.nn óó:pp)

Aláírás

3. melléklet a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó
eljárásrendjéhez

NYILATKOZAT
(pedagógus, egyéb alkalmazott)

Alulírott _______________________________________________________ nyilatkozom arról, hogy
–

koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam,

–

nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség,
stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben nem tartózkodhatnék,

–

az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített
koronavírussal fertőzött személlyel.

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül tájékoztatom
az iskolát a 06-62 /271-220 telefonszámon vagy az zoltanfy@anet.hu e-mail címen.
Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertem, és magamra nézve
kötelezőnek tartom.
Nyilatkozatomat őszintén, felelősséggel tettem meg.

Dátum: ___________

________________________
alkalmazott

