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Járványügyi Intézkedési Terv

ALAPADATOK
Intézmény címe: 8000 Székesfehérvár, Jókai út 20..
Intézmény elérhetőségei: titkarsag@cisztergimn-szfvar.hu
Intézményvezető neve, elérhetőségei: Orosz Ágoston
E-mail: igazgato@ cisztergimn-szfvar.hu
Tanulói létszám: 724 fő
Dolgozói létszám: 74 fő

AZ INTÉZMÉNYI PROTOKOLL ÉRVÉNYESSÉGE
Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új
utasításait követve a fenntartóval való egyeztetés után kerülhet sor.
Az intézményi protokoll nyilvánosságra hozatala:
 minden szülő megkapja elektronikus úton,
 az intézmény honlapján olvasható,
 a diákoknak kihirdetésre kerül.
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek. Minden olyan
kérdésben, amit a protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek. A járványügyi
protokoll előírásainak betartása mindenki közös érdeke és felelőssége. Nagy fegyelmezettséget, türelmet
és odafigyelést igényel a diákoktól, dolgozóktól, szülőktől.
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INTÉZKEDÉSEK A NEVELÉSI ÉVRE
1. Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk minden nap.
2. A bejáratoknál, csomópontokon (porta, irodák etc.) és a termekben vírusölő kézfertőtlenítő adagolót
helyeztünk el. Az intézmény bejáratainál belépéskor mindenki köteles kezet fertőtleníteni.
3. A szülők támogatását kérjük abban, hogy gyermekük számára napi szinten biztosítsanak kisebb
kiszerelésű vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, szükség esetén bármikor használni tud. Ez a
mindenkori tisztasági csomag/iskolai alapfelszerelés része jelen helyzetben.
4. A dolgozók, illetve a diákok intézmény területén belüli maszkhasználati kötelezettsége megszűnik. Saját
elhatározásából bárki viselhet maszkot mind a tanórákon, mind a közösségi terekben, mind egyéb iskolai
programokon.
5. Szappanos kézmosás, ill. kézfertőtlenítés szükséges az étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség
használatakor.
6. A mellékhelyiségekben a papírtörlő, fertőtlenítő folyadék kihelyezéséről gondoskodunk, ezek használata
kötelező.
7.

Tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a könyökhajlatba, használt
zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás,

8. Folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk a friss levegőt a tantermekben, folyosókon, és egyéb
helyiségekben. Ezek ellenőrzése a folyosóügyeletes, és a hetesek feladata.
9. Fertőtlenítő takarítás során különös gondot fordítunk a gyakran érintett eszközök, felületek
fertőtlenítésére (kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai eszközök, csaptelep, WC
lehúzó).
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AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Intézményünket szülői, gondviselői felelősséggel kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja.
A tanulók a belépést követően kezet kell fertőtleníteniük.
A tantermekben, szünetekben kötelező a szellőztetés, az ablakokat, amennyire az időjárás engedi, a tanítási
órák ideje alatt is nyitva kell tartani.
Iskolán belüli és iskolán kívüli programok korlátozások nélkül szervezhetők.
Az intézmény területére külsős személyek a belső szabályzatok előírása szerinti módokon korlátlanul
beléphetnek.

KAPCSOLATTARTÁS
A kapcsolattartás formái közül elsősorban az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kell kérni az
osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől.
Az írásos tájékoztatókat a honlapon, vagy az e-naplóban, illetve a Szülői Választmányi tagokon keresztül
kell eljuttatni az érintettekhez.

EGÉSZSÉGÜGYI PROTOKOLL
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó
vehet részt.
Az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az intézmény vezetőjének, ha esetében
koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn.
A munkavállalók védőfelszerelésekkel történő ellátása a munkáltató feladata.
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetőek,
haladéktalanul el kell különíteni, egyúttal értesíteni az iskolaorvost/ üzemorvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló esetén a szülő/gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó
személy számára a maszkhasználat kötelező.
A tanuló és a dolgozó az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
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JAVASLATOK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKNEK:
 Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek háziorvosától
a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az iskolában javasolt védő
intézkedésekről.
 Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről ( név,
telefonszám) a kapcsolattartáshoz.
 Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak a
háziorvossal az iskolába járásról.
 Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés lehetőségeit
(távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás).

TEENDŐK TANULÓINK SZÁMÁRA A BIZTONSÁGOS ISKOLÁBAJÁRÁSÉRT
 Tartsák be az alábbi aktuális járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat!
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 A személyi higiéne alapvető szabályait a gyermekek, tanulók tartsák be. Használjanak papír
zsebkendőt köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt szemetes kukába dobják és
alaposan

mossanak

kezet,

fertőtlenítsenek.

Rendszeresen

szellőztessenek,

szünetekben

tartózkodjanak friss levegőn.

Jelen határozat rendelkezései a járványügyi helyzet változásainak figyelembe vételével kerülnek
felülvizsgálatra.

Kelt: Székesfehérváron, 2022. március 7-én

