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4. verzió (érvényes 2020. október 1-től)
Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására
a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról az érintettek tájékoztatást kapnak.
Az eljárásrend betartása az iskola valamennyi tanulója, alkalmazottja és partnere számára
kötelező.
1. Takarítás, higiéné
Az intézmény épületeinek alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítását tanévkezdést
megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) útmutatását követve elvégeztük, ezt
követően rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk, melyhez a szükséges tisztító- és fertőtlenítő
szereket a fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központ biztosítja. A fertőtlenítő nagytakarítás
elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlását.
A feladatellátási helyek bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre. Az
intézménybe való érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés.
A kézmosóknál biztosított a vírusölő hatású szappanos kézmosási lehetőség. Folyamatosan
felhívjuk tanulóink figyelmét az alapos, gyakori kézmosásra.
A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran
érintett felületek (padok, asztalok, székek, kilincsek, kapcsolók, csaptelepek, WC lehúzók…)
fertőtlenítésére.
A tanulók rendszeres, részletes tájékoztatást kapnak a személyi higiéné alapvető szabályairól,
megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet. A szóbeli közlés és gyakoroltatás mellett
figyelemfelhívó plakátok is segítik a megelőzést.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tantermek, folyosók, szociális helyiségek alapos szellőztetésére.
A tantermekben óra közben bukóra, szünetekben teljesen ki kell nyitni az ablakokat.
A sporteszközök, játékok felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
2. Az intézmény látogatása
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban
és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó
vegyen részt.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NKK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos/kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén
esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.

Az intézményben a tanulókon és a dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhat. Szülő,
kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve
kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Indokolt esetben
lehetőség van személyes ügyintézésre, ami előtt időpont egyeztetése szükséges;
Zalaapátiban a +3630/433-0413-as, Zalacsányban a +3630/433-8279-es telefonszámon. Az
iskolaőr segíti megelőző munkánkat.
Felső tagozatos diákok és felnőttek számára a tanítási órán, osztályteremben/tornateremben
tartózkodás kivételével az intézmény egyéb helyiségeiben történő tartózkodás során kötelező a
szájmaszk viselése. Az iskolabuszon kötelező a szájmaszk viselése.
3. Szervezési feladatok
A csoportosulások megelőzésére a következő intézkedéseket hozzuk:
-

-

-

-

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
Az oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el.
A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk. A szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat mellőzzük.
Zalaapáti: Az osztályok nemek (fiú-lány) szerinti elosztását figyelembe véve a többség
öltözik megosztva a két öltözőben, akik kevesebben vannak, az osztályukban öltöznek
át. Ezt a testnevelést tanító pedagógusok koordinálják.
Zalacsány: Az osztályok testnevelés órára a tantermekben öltöznek. Egyik tanteremben
a fiúk, másik tanteremben pedig a leányok.
A tanulók a saját osztálytermük szintjén tartózkodhatnak, egymás osztálytermébe nem
mehetnek. Az osztályok a folyosón sem keveredhetnek.
Teremváltás esetén (rajz, nyelvi, természettudományi, számítástechnika) az osztályok
váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. A termekben
kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre. Az iskolai fej- és fülhallgatók használata
mellőzendő.
Zalaapáti: A tízórai elfogyasztása két szünetben történik. Első óra utáni szünetben az
1. és a 2. osztály, második óra után a többi osztály megy az ebédlőbe. A várakozás
osztályonként történik, egymástól kellő távolságra.
Zalacsány: Az alsósok az ebédlőben szétültetve, a felsősök pedig az osztálytermükben
fogyasztják el a tízórait és az uzsonnát.
Az ebéd ütemezetten, időeltolással történik.
Zalaapáti: Az éppen nem étkezők az udvaron tartózkodnak. Az ügyeletes tanárok
irányításával cserélődnek az udvaron és az ebédlőben tartózkodó osztályok.
Zalacsány: A tanulók a negyedik és az ötödik óra után ebédelnek, alsó és felső
elosztásban.

Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló, pedagógus vagy szülő egyidejű jelenlétével
járó rendezvény megszervezése során tekintettel vagyunk a mindenkori járványügyi
szabályozásban meghatározott előírásokra.
Az összes szülőt érintő (összevont) szülői értekezletet nem szervezzük meg. A szülőkhöz az
osztályfőnökök közvetítésével online csatornán és a KRÉTA rendszeren keresztül juttatjuk el
az információkat. Az osztályfőnökök – egyéni döntés alapján, létszámot mérlegelve – döntenek
a szülői értekezlet formájáról.
Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre került.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat
el kell végezni. A személyes találkozást igénylő teendők esetében a járványügyi óvintézkedések
figyelembe vétele kötelező.
Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de
megfontolandó. Amennyiben sor kerül rá, az egyidejűleg egy osztály részvételével valósuljon
meg.
4. Tanulói hiányzások
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a
tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló
(otthona elhagyása nélkül) a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt
vehet az oktatásban.
A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
A tanulók hiányzását a pedagógusok vezetik a KRÉTA rendszerben és az intézményvezető által
küldött táblázatban.
5. Teendők beteg személy esetén
Amennyiben valakinél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni.
Gyermek esetén gondoskodunk a szülő értesítéséről, akinek felhívjuk a figyelmét a 2. pontban
leírtakra.
Beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Fertőzés gyanúja vagy igazolt betegség esetén az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén az
intézményvezető-helyettest haladéktalanul értesíteni kell (szóban és e-mailben).
6. Intézkedés fertőzéssel érintett intézmény esetében
Az esetleges munkarend átalakítás esetére – további intézkedésig - az osztályfőnökök
egyeztetik, frissítik a szülők e-mail elérhetőségét és a tavasszal használt Google Tantermeket.
Igazolt fertőzés esetén az EMMI eljárásrendje a mérvadó.
7. Kötelező testhőmérséklet mérés
A Kormány döntése alapján 2020. október 1-jétől a köznevelési intézményekben érkezéskor
kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése.
A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben,
ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetében, ha a testhőmérséklete az ismételt
mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni és
erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A testhőmérsékletet az intézménybe történő első belépéskor kell mérni az erre kialakított helyen
és módon. További mérésre akkor van szükség, ha a tanuló állapota ezt indokolja.

37,0 – 37,7 közötti testhőmérséklet esetén a szülőt tájékoztatni kell.
37,8 és magasabb testhőmérséklet esetén az érintett nem léphet be az intézménybe. Kiskorú
tanuló esetén a tanulót a fentebb leírtak szerint a többi tanulótól el kell különíteni és erről a
szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az intézmény területére a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) maszk
viselése és legalább 1,5 m-es védőtávolság megtartása mellett a kialakított testhőmérsékletmérési pontig léphet be.
Intézményünkben a kialakított testhőmérséklet-mérési pont:
-

Zalaapáti: bejáratnál található „szélfogó”, illetve az aula (mindkét ajtó nyitva lesz
reggel)
Zalacsány: udvar felőli „kisbejárat”

A mérés mindig az épületen belül történik!
A mérést végző, mérésben közreműködő személyek:
-

Zalaapáti: karbantartó, iskolaőr, ügyeletes pedagógusok
Zalacsány: ügyeletes pedagógusok

A mérést végző személynek a maszk mellett gumikesztyű viselése is kötelező.

Zalaapáti, 2020. október 1.

Tóth-Szalai Judit
intézményvezető

