HELYI INTÉZKEDÉSI TERV

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolájának a
járványügyi időszak alatt alkalmazott eljárásrendje

I.

TANÉV
 A nyár folyamán az intézményben nagyon alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítást kell elvégezni, melynek záró időpontja 2020. augusztus 28. (péntek).
Ennek elvégzését a tagiskola vezetője végzi.
 A technikai dolgozóknak külön kiírt, takarítási eljárási rend szerint minden
munkanapon az épületet, és bútorzatát fertőtleníteni kell. A takarítók teremórarend
és külön kialakított ebédeltetési rend szerint tudják nyomon követni a takarítható,
fertőtleníthető termeket.

II.

INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
 Az oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
dolgozó, felnőtt látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket
észlelnek, gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni arról, hogy gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés került
megállapításra. Az intézménybe tüneteket mutató intézményi alkalmazott nem
léphet be.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk használata – egyéb utasításig –
lehetséges, de nem kötelező.
 A folyosókon és a közösségi tereken a maszk használata minden épületben
tartózkodó gyermek, felnőtt számára egyaránt kötelező.
 Az iskola épületében, a tantermeken kívül lehetőség szerint a 1,5 méteres távolságot
be kell tartani.
 A testnevelés órákat lehetőség szerint – az időjárás függvényében – szabad téren
kell megtartani.
 A Tagiskola közösségi rendezvényei a mindenkori aktuális országos szabályozások
figyelembevételével kerülnek lebonyolításra.
 Az osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat előreláthatólag későbbi
időpontban tudjuk megszervezni.

 Versenyek online bonyolíthatók, de az intézményben tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulóknak – a saját diákoknak- más módon is megtarthatók a higiénés
szabályok betartásával.
 A szülők személyes megjelenése előre egyeztetett időpontban, csak a járványügyi
szabályok betartása mellett történhet. Minden szükséges információt a pedagógusok
elsősorban az e-Kréta felületen, e-mailben, az iskola honlapján, illetve az iskola és
az osztályok zárt FB csoportjában tesznek közzé.
 A tanulókat reggelente a szülők a Búzavirág Tagóvoda felőli bejárati ajtóig
kísérhetik. A tantermek szintjére szülő nem mehet fel, az iskola épületében – rossz
idő esetén – kizárólag maszkban tartózkodhat. Délután két időpontban engedjük le
a gyermekeket (16:00 és 16:15). Ettől eltérő esetben hangos bemondón hívjuk le
Őket szüleikhez.
 Az intézménybe lépéskor kézfertőtlenítés és testhő mérése mindenki számára
kötelező. (2020. szeptember 1-től)
III.

ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 Étkezés előtt és után alapos szappanos kézmosás szükséges.
 Az étkezőbe történő belépéskor a gyermekek és felnőttek kézfertőtlenítőt kell
használjanak.
 Az étkező asztaloknál 2-2 gyermek ülhet egymással szemben.
 A tízórai elfogyasztása alsó tagozaton az osztálytermekben, felső tagozaton
meghatározott időpontban az ebédlőben lehetséges. Ezek után fertőtlenítés történik.

IV.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással
rendelkezik, hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
 Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek/tanuló hatósági karanténba
kerül, a részére előírt időszakra.

V.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy az iskola bármely dolgozójánál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni. Az elkülönítés
helyszíne a földszinten található orvosi szoba. Ezután értesíteni kell az iskola
orvosát, aki az érvényes eljárásrend tükrében dönt a további teendőkről. Értesíteni
kell a fenntartó Kaposvári Tankerületi Központot, gyermek esetén pedig a szülőt. A

hatóságokat a tagintézményvezető, távollétében a tagintézményvezető helyettes
értesíti.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
 A gyermek az iskolába csak orvosi igazolással térhet vissza.
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Gelencsér Zsolt – tagintézmény vezető

