BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
ÉS CSIPKEBOKOR ÓVODÁJA

PANDÉMIÁS INTÉZKEDÉSI TERV
Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Operatív Törzs, a
Belügyminisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal való
együttműködésben, VIII./5222-1/2020/KOAT az intézmények számára
kialakított protokoll szerint.
Az alkalmazotti közösséggel megismertetve, weboldalon elérhető, szülői
közösség tájékoztatva.
Érvényes:
2021. szeptember 01-től a következő változtatásig vagy visszavonásig a
Kollégium teljes illetékességi területén.
Ezzel egyidőben a 2020-2021 tanévben kiadott pandémiás intézkedési tervek
mindegyike hatályát veszti.

készítette: Szűcsné Tihanyi Gyöngyi
igazgató
(megj: továbbiakban ’Kollégium’ alatt a teljes intézményt, iskolát és óvodát egyaránt kell
érteni)

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

Az intézményben alapos, minden területre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell
végezni. Az óvodai textilneműkre különös gondot kell fordítani, fertőtlenítő mosásuk
naponta történik. Ezeket az intézmény vezetősége folyamatosan ellenőrzi.

A neveléshez, oktatáshoz eddig nélkülözhetetlennek tartott tárgyakat, melyeknek
napi fertőtlenítő takarítása nem lehetséges, ki kell vinni a termekből. Az iskolában
elsősorban a szőnyegekre vonatkozik ez a szabály. Azokat a tárgyakat, melyeket az óvodából
kivinni életkori sajátosságok miatt nem ajánlott, azoknak napi többszöri tisztítását meg kell
oldani.

A teljes Kollégium területén antibakteriális szappanokat kell elhelyezni, továbbá
minden lemosó és felmosószer, minden tisztításra használt szer antibakteriális kell, hogy
legyen. Ezeket előzetesen beszerezte az intézmény vezetősége.

Minden takarítást végző dolgozónak biztosítunk a felhasznált szereknek megfelelő
védőeszközt, ezek használata kötelező.

Szájmaszk használata nem kötelező a gyermekek és munkatársak számára sem,
egyéni döntés szerint továbbra is használható.

A Kollégium területén kihelyezett antibakteriális fertőtlenítőszerek használata
mindenkinek kötelező, aki a Kollégium területére belép.

A Kollégium területén érintésmentes lázmérőt mindkét épületben biztosítunk,
kizárólag ezen eszközök használata a megengedett szükség esetén.

A lázmérő használata nem kötelező az intézménybe való belépésnél.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A Kollégiumot kizárólag egészséges és tünetmentes gyermekek látogathatják.

Amennyiben tüneteket észlelnek gyermeküknél, az alábbi eljárásrend alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirustajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban

A szülő köteles értesíteni az intézményt, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy
igazolt fertőzés van.

Az intézmény nevelési és oktatói munkájában, valamint a működtetésben is csak
egészséges és tünetmentes dolgozók vehetnek részt.

Az óvodai dolgozók ruházatát a munka megkezdése előtt cserélni kell, az iskolai
technikai dolgozókra ugyanez vonatkozik. Pedagógus kollégák számára ajánlott a ruhacsere.

Az óvodai beszoktatás szabályait és a saját játék, alvóka stb. behozatalát az óvoda
vezetője ismerteti a szülőkkel a pandémiás házirend alapján.

Időjárás függvényében a testnevelés órákat és óvodai tornafoglalkozásokat a
szabadban tartjuk.


A mosdókban a kézmosás szabályai ki vannak függesztve, azok betartására és
betartatására kell törekedni az életkori sajátosságok függvényében.

A szülői értekezleteket az aktuális járványügyi előírások mellett tartjuk meg. A
kirándulások, rendezvények megtartása az aktuális járványhelyzet függvényében kerül
megszervezésre. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmények minden bejáratához fertőtlenítő lábtörlő, kézfertőtlenítő lett
elhelyezve. Ezek használata az intézménybe való belépés után kötelező.



Az intézmények liftjeit szülők nem használhatják, erre csak egyedi esetekben,
akadálymentes belépés miatt, vezetői engedéllyel van lehetőség.

Az óvodai csoportszobai fektetőágyak jellel ellátottak, minden gyermek saját
ágyneműben alszik.

A szociális helyiségekben antibakteriális szappanokat biztosítunk, ezek használata
kötelező. Az iskolában papírtörlőt biztosítunk, az óvodásoknak a naponta mosott és
fertőtlenített, jellel ellátott helyre tett törülközők maradnak. Az óvodai szociális
helyiségekbe, ahova csak felnőttek járnak be, a törülközőt papírtörlőre kell cserélni.

A gyermekek a pedagógusoktól részletes tájékoztatást kapnak az életkori
sajátosságok figyelembe vételével, kiegészítve a köhögési etikettel is.

A csoportszobák és tantermek rendszeres fertőtlenítése szükséges, az intézmény
vezetősége ez kiemelten ellenőrzi.

4. ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Kollégium étkeztetése a NÉBIH, az ANTSZ hatályos szabályainak szigorú
betartásával működik, melynél figyelembe vesszük az EMMI pandémiás helyzetre vonatkozó
intézkedési tervét.

Fokozottan ügyelünk a rendszeres fertőtlenítésre.

El kell kerülni az eszközök gyermek általi tapogatását.

Megkérjük az iskolás gyermekek szüleit, hogy gyermekeiknek kulacsot, flakont
biztosítsanak, melyekből csak ők fogyasztanak folyadékot. Természetesen fertőtleníthető
üvegpoharak továbbra is rendelkezésre állnak, használjuk is őket, a kérés a gyermekek
egyéni biztonságát fokozza.

A konyhába, étkezőbe csak frissen fertőtlenített kézzel lehet belépni. A konyhai
dolgozóknak továbbra is kötelező a teljes váltóruházat, hajháló, gumikesztyű használata. A
konyha területére nem konyhai dolgozó szükség esetén csak kézfertőtlenítés után,
védőruhában.

Az intézmény vezetősége a dolgozók egészségügyi állapotát folyamatosan
monitorozza, szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megteszi.


Az ételekre előírt tárolási hőfokot be kell tartani. A HACCP nyilvántartás vezetését a
vezetőség ellenőrzi.

Az étteremben kizárólag olyan élelmiszerek lehetnek, melyeket a gyermekétkeztetési
szolgáltatást ellátó cég szállít ki, teljes felelősség mellett. Semmilyen külsős élelmiszer
behozatala nem megengedett, sem otthoni, sem egyéb rendelésből származó.

Külsős étkezőket az intézmény semmilyen körülmények között nem fogad.

5. INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Szűrővizsgálatok és az egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra
vonatkozó szabályokat betartjuk.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetőek, jelen intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti
intézkedések megtétele szükséges.

6. GYERMEK ÉS TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Igazolt hiányzásnak tekintjük a hatósági karantén időszakát. A gyermekek a karantén
időszaka alatt a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási módon pótolják hiányzásukat,
óvódás gyermekek esetén szintén az óvodapedagógussal való online kapcsolattartás
lehetséges.

Valamennyi további távolmaradás esetén a 20/2012 ( VIII.31. ) EMMI rendeletben
foglaltak érvényesek továbbra is.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus és munkatárs, aki bármilyen betegség miatt
otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel jöhet
újra az intézménybe.

A fent említett orvosi igazolásokat az első munkanapon magával kell hoznia és be kell
mutatnia. Gyermek eseténben az első órában/foglalkozáson jelenlevő pedagógusnak, felnőtt
munkavállaló esetében az intézményben jelenlevő vezetőnek.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál a fertőzés tünetei
észlelhetőek, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az intézmények egészségügyi orvosait,
védőnőit.

Gyermekek esetében párhuzamosan a szülő értesítése is megtörténik, a szülők által
megadott telefonszámokon, a kért értesítési rendben.

Telefonon kívül az elektronikus napló, illetve az e-mail üzeneteket is megtesszük,
hogy a szülők a lehető leggyorsabban értesüljenek a gyermek állapotáról.

A szülők az értesítést követően haladéktalanul kötelesek a gyermekért az
intézménybe jönni, gondoskodni kell a további felügyeletéről és a háziorvossal azonnal
kötelesek felvenni a kapcsolatot.


Covid-19 fertőzés gyanúja esetén nagyobb gyermekek esetében sem tudunk
eltekinteni az szülő intézménybe való haladéktalan érkezéséről, ilyen esetekben gyermek
egyedül nem mehet haza.

Gyermek kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe.

Krónikus beteg gyermek estében, a szakorvosi vagy háziorvosi igazolások nyomán
szükséges speciális intézkedéseket megtesszük.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRTINTETT SZEMÉLYEK ESETÉBEN

Az aktuális és érvényes adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja,
hogy az intézményben szükséges-e más munkarendet elrendelni.

A tantermen kívüli oktatást, digitális munkarendet az Operatív Törzs rendeli el az
óvodában és 1-6 évfolyam között az iskolában.

Az intézmény az arra jogosult szervektől értesítést kap és azonnal életbe lépteti az
előírásokat.

Amennyiben hivatalos szervektől újabb jelzés érkezik, az intézmény haladéktalanul
visszaáll a normál munkarend szerinti nevelésre és oktatásra.

A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg,
melyeknél az intézmény vezetősége haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.

9. KOMMUNIKÁCIÓ A PEDAGÓGUSSAL

A kommunikáció elsődleges színtere az email rendszer és az iskolában az elektronikus
napló. Mivel az óvodában is korlátozva van a szülők benntartózkodási lehetősége, ez a
szabály rájuk is vonatkozik. Online módon történjen az üzenetváltás, a kommunikáció a
szülők és az intézmény között.

Amennyiben személyes kapcsolattartásra van szükség, arra lehetőség szerint előre
egyeztett időpontban, a járványügyi szabályok betartásával kerülhet sor.
Jelen intézkedési tervet a járványhelyzet függvényében folyamatosan felülvizsgáljuk és
aktualizáljuk.
Budapest, 2021. szeptember 01.

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi
igazgató
Budapest-Fasori Református Kollégium
Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája

