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Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrend ajánlásait, valamint a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalását
veszi figyelembe.
Mivel a járvány negyedik hulláma világszerte és hazánkban is felfutóban van, az oltással /
védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek is figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a vakcina
nem véd teljeskörűen a fertőzéstől, és különösen nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy az
oltott személy – esetleg tünetmentesen – nem adhatja tovább a kórokozót másnak.
Az 5 évnél fiatalabbak és bizonyos betegségekkel élők nem vehetik fel az oltást, így őket
különösen veszélyezteti egy esetleges fertőzés, de az oltottak és a betegségen átesett
emberek is kerülhetnek kórházba és intenzív osztályra koronavírus fertőzés
következményeként.
A fenti okokból mindenkit kérünk arra, hogy elsősorban a társadalmi felelősségvállalást, de
saját és családtagjai egészségét is szem előtt tartva tartsa be az alább felsorolt védelmi
intézkedéseket.
Az intézmény látogatása, rendezvények
 Betegen (különösen lázasan, felsőlégúti tünetekkel) tilos az iskola épületébe
belépni!
o A nem Covid gyanús esetekben a távolmaradást a Házirend szabályai
szerint a szülők, az osztályfőnök és az igazgató is igazolhatja, de több
napon át fennálló tünetek esetén legkésőbb a közösségbe való
visszatérés napján mindenképpen szükséges az orvosi igazolás
bemutatása. Az orvosi igazolást a különleges helyzetre való tekintettel
elektronikus formában is elfogadjuk, azaz szkennelve, lefotózva is
átküldhető az osztályfőnöknek – lehetőleg még az iskolába való
visszatérést megelőzően.
 A járványügyi előírások betartását intézményen kívül is elvárjuk.
 A főépületbe való belépés alapvetően a főbejáraton keresztül történik, de
igazgatói engedéllyel igénybe vehető a büfé melletti (kerékpáros) bejárat,
illetve – pedagógusoknak – az épület végében, a tornateremnél lévő műszaki
bejárat is. Ezeket az engedélyezett chipkártyák nyitják. A chipkártyák
átprogramozása a stúdióban történik.
 A „Keltető” épületébe való belépéshez az ottani főbejáratot kell igénybe
venni.
 A főépület bejáratánál az aznapi első belépéskor el kell végezni a
testhőmérséklet ellenőrzését az ott felállított hőkamera segítségével.
Amennyiben a készülék 37.5 °C fok fölötti értéket mutat, az illető ne lépjen be
az intézménybe. 1-2 perc várakozás után ismételje meg a mérést, és ha az újra



határérték feletti számot mutat, az esetről haladéktalanul értesíteni kell az
iskolavezetést.
A belépéskor minden esetben kérjük használni a mindkét épület bejáratánál
elhelyezett kézfertőtlenítő adagolókat.

Egyéni védekezés a fertőzés ellen
 Az intézmény teljes területén kötelező az orrot és a szájat eltakaró arcmaszk
viselése. Ezzel nem csak saját magunkat, hanem a környezetünkben lévő
embereket is védjük a potenciális megfertőződéstől.
 A folyamatos maszkviselés alól a következő esetek adhatnak felmentést.
o A maszk levehető az iskola éttermében, de csak ülő helyzetben, az
étkezés alatt.
o Levehető a tantermekben a szünetekben való étkezés alatt, de csak a
tanulói asztalnál ülve. Fontos, hogy ilyenkor a többiek ügyeljenek a
minimálisan másfél méteres távolság megtartására és a megfelelő
szellőztetés biztosítására.
o Nem szükséges maszkot hordani az iskolaudvaron, illetve a két épület
közti átjárás esetén a szabadban.
 Az étterembe való belépéskor mindenkinek javasolt a kézfertőtlenítő
használata.
 Nyomatékosan kérjük a közvetlen testi érintkezéses, hagyományos üdvözlési
formák (kézfogás, ölelés, puszi stb.) mellőzését.
 Az értekezleteket (tanári, szülői, munkaközösségi) ha csak lehetséges, online
felületen szervezzük. Ugyanez vonatkozik a szaktanárokkal, osztályfőnökkel
való konzultációkra, fogadóórákra is.
Tanterem








Minden munkanapot követően az ügyeletes takarító különös gondossággal
fertőtleníti az osztálytermek kritikus felületeit (székek ülőfelülete, tanulói
asztallapok, tanári asztal, ablak-, ajtókilincsek, szekrények fogantyúi, tábla,
villanykapcsolók, távirányítók stb.)
Törekedni kell arra, hogy amennyiben az órarend ezt megengedi (lyukasórák,
dupla órák közötti hosszabb szünetek) a takarítók nap közben is fertőtlenítsék
a tantermeket.
A távozó osztály heteseit kérjük, hogy – amennyiben az időjárás engedi – a
terem szellőztetését a szünetek elején kezdjék meg.
A tantermekben kérjük a diákokat, hogy a lehető legtávolabbra üljenek
egymástól és a tanártól, kihasználva a rendelkezésre álló teljes alapterületet.
Tartózkodjanak a különböző eszközök (toll, radír, szövegkiemelő, számológép
stb.) közös használatától.
Az énekórákon az éneklés helyett elsősorban zenetörténetre és
zenehallgatásra helyeződjön a hangsúly.





A testnevelés órákon törekedni kell a csoportlétszámok csökkentésére és
lehetőség szerint az épületen kívüli testnevelési formák előnyben
részesítésére.
o A testnevelők úgy választják meg a munkaformákat, hogy kerüljék a
közvetlen kontaktussal járó mozgást, játékokat.
A tornaöltözők használata különösen kritikus, így
o sűrűbben takarítjuk az öltözőket és a hozzájuk tartozó vizesblokkokat.

Étkezés










Az ebédlő bejáratához az iskola alapítványának támogatásával érintésmentes
kézfertőtlenítőt helyeztünk el, amelynek használata minden oda belépőnek
erősen javasolt. Emellett – ezt megelőzően – javasoljuk az étkezés előtti
alapos kézmosást a mosdóban.
Az iskolai büfé a szokásos nyitvatartással üzemel. A büfére külön szabályok
vonatkoznak:
o A kiszolgálópult előtt egyszerre csak egy fő tartózkodhat.
o A pult előtt leheletfogó plexifal található a vásárolt termékek
átadására szolgáló nyílással.
o A pultot és a külső-belső felületeket gyakran (de naponta minimum
két alkalommal) teljeskörűen fertőtleníti az üzemeltető.
o Kérjük, aki csak teheti az érintésmentes, bankkártyás fizetési módot
válassza.
Az iskolai menza igénybevételére a sorban állás csökkentése miatt a nap során
előre megadott menetrendben kerül sor.
o Kérjük, hogy a szünetekben csak az oda beosztott évfolyam tanulói
menjenek az ebédlőbe.
o Úgy alakítottuk ki az órarendeket, hogy minden osztálynak legyen
olyan szünete, amikor 15 helyett 25 perc áll rendelkezésére az
ebédeléshez.
Kérjük az ebédelő tanulókat, hogy az étkezés befejezése után haladéktalanul
hagyják el az éttermet, hogy ezzel is elejét vehessük a zsúfoltság
kialakulásának.
A kívülről hozott ételek melegítésére használt mikrohullámú berendezések
o kezelőpaneljeit és az ajtónyitó fogantyút rendszeresen fertőtlenítjük.
o Az evőeszközök használata:
 Kérjük az ebédelőket (a menzára befizetetteket, az ételt
otthonról hozókat, valamint ételfutár által kiszállított ebédet
rendelőket is), hogy használjanak maguknál hordott, saját
evőeszközöket.
 Kérés esetén az iskolai ebédet fogyasztók számára a konyhások
ki tudnak adni evőeszközt, de ezt kérni kell.




A portán továbbra is vásárolható – önköltségi áron – egyszer
használatos evőeszköz.
Kérjük a táskákat, csomagokat senki ne hozza be az étterembe,
és ne is az étterem előtti közösségi térben helyezze el, hanem
hagyja az öltözőben vagy osztályteremben.

Szervezési kérdések
 Kérjük, hogy azok a diákok, akiken betegség jelei mutatkoznak, vagy akiknek a
családjában friss Covid pozitív eset fordul elő, ezt azonnal jelezzék az
osztályfőnöküknek.
 A diákok és a tanárok, technikai- ügyvitelei dolgozók körében előforduló Covid
pozitív eseteket a titkárság haladéktalanul – a hatályos előírásoknak
megfelelően – jelenti az illetékes szerveknek, akik az információk mérlegelése
után a döntenek a további lépésekről. A kontaktszemélynek minősülő,
védettségi igazolvánnyal nem rendelkező tanulókat a legrövidebb időn belül
hazaküldjük, hogy a hivatalos karantén határozatot otthonukban várják meg.
 Azoknak a diákoknak, akik házi karanténba kényszerülnek, igyekszünk
megszervezni a tananyag eljuttatását.
 Azokat a tanulókat, akik az iskolában lázat vagy felsőlégúti tüneteket észlelnek
magukon, megkérjük, hogy a lehető legrövidebb időn belül menjenek haza.
Csak abban az esetben térhetnek vissza újra a közösségbe, ha a háziorvosuk
erről igazolást ad.
 A 18 éven aluli diákok tanítási idő alatt még karanténba kerülésük esetén is
csak akkor hagyhatják el az iskola épületét, ha szüleikkel előzetesen fel tudtuk
venni a kapcsolatot és egyeztettünk a teendőkről.
 Az iskolán kívüli programok szervezésénél különös elővigyázatosságot
javaslunk. Kérem, ezeket a programokat a szervező tanár minden esetben
egyeztesse az iskolavezetéssel.
Teendő beteg személy esetén
 Amennyiben diáknál, dolgozónál a Covid-19 fertőzés típusos jeleit látjuk, az
illetőt azonnal elkülönítjük a többiektől és az iskolavezetés haladéktalanul
megteszi a szükséges lépéseket.

Budapest, 2022. január 17.

Hutai László
intézményvezető

1 sz. melléklet
Takarító személyzet többletfeladatai:
o a saját területén szokásos takarítási rendet, a munkaköri leírásban
foglaltakat betartja,
o felületfertőtlenítővel tisztítja a padokat, asztalokat, polcokat,
kilincseket és a padlót is.
o a munkája során a szükséges védőeszközöket rendeltetésszerűen, és
rendszeresen használja,
o a tisztító és fertőtlenítőszer használati utasításában foglaltakat
betartja,
o rendszeresen feltölti fertőtlenítő szerrel a termekben kirakott
felületfertőtlenítő kézi adagolókat,
o papírtörlőket helyez el a kézi adagolók mellé és a mosdókban is,
o gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és a gyűjtőhelyre való
szállításáról,
o a beosztás szerint végzi napközben a mosdók, folyosók, öltözők
takarítását,
o betartja a központi intézkedési tervben leírtakat.
Karbantartók többletfeladatai:








a munkaköri leírásban foglaltakat betartja,
rendszeresen feltölti a kihelyezett érintésmentes kézi fertőtlenítőket,
ellátja a takarító személyzetet tisztító és fertőtlenítőszerrel,
papírtörlővel,
raktárkészletet vezeti, szükség esetén megrendeli a hiányzó tisztító és
fertőtlenítő szereket,
gondoskodik a keletkezett hulladék elszállítatásáról,
a munkája során a szükséges védőeszközöket rendeltetésszerűen és
rendszeresen használja,
betartja a központi intézkedési tervben leírtakat.

