COVID-19 Intézkedési terv-a 2020/21-es tanévben az Overtones Alapfokú
Művészeti Iskolában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az
Operatív Törzzsel együttműködve intézkedési tervben foglalta össze a szükséges
intézkedéseket a koronavírus-járvány elleni védekezésre, megelőzésre.
Ezen intézkedési terv a visszavonásig marad érvényben, módosításra a járványügyi
helyzet, illetve az iskolánkban tapasztaltak alapján kerül sor.

Azokon a telephelyeken, ahol intézményünk a helyi általános iskola helyiségeit
használja, az adott iskola protokollja érvényes intézményünkre nézve is.

Az intézmény saját épületeiben az alábbi intézkedési terv érvényes
Felkészülés a tanévkezdésre:
Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.
Az intézmények látogatása, rendezvények
Az intézménybe csak tanulók, alkalmazottak léphetnek be. Szülők az intézménybe
csak előzetes egyeztetés esetén, maszk viselésével léphetnek be.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó
látogathatja.
A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú merül
fel, vagy igazolt fertőzés lép fel.
A szülőkkel való kapcsolattartásra elsődlegesen személyes kontaktust nem igénylő
csatornákat (e-mail, telefon stb.) alkalmazunk.
Járványügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata kötelező.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy az 1,5 m-es
védőtávolság betartható legyen. Ha ez nem megvalósítható, védőmaszk használata
kötelező.
A mosdók használatánál különösen fontos a védőtávolság betartása. A szociális
helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kiegészítve az
előtérben elhelyezett kézfertőtlenítési lehetőséggel. Kéztörlésre papírtörlőt
biztosítunk.
A tantermekben tanórák között felületfertőtlenítést végzünk. Az egyszerű
fertőtlenítési feladatokba a pedagógusok is bevonhatók.

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyiségek folyamatos, vagy rendszeres szellőztetésére
– az időjárásnak megfelelően.
A kézzel gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítjük.
Felhívjuk tanulóink figyelmét a köhögési etikettre (papír zsebkendő használat
köhögés, tüsszentés esetén, majd a használt zsebkendő szemetesbe dobása,
alapos kézmosás, kézfertőtlenítés).
Tanulói hiányzások kezelése
Azon tanulók iskolai hiányzását, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartoznak, erről orvosi igazolással rendelkeznek, és ezt bemutatják,
igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő a hatósági karanténba kerülő
tanuló hiányzása a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az
otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
Teendők beteg személy esetén
Amennyiben gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés gyanúja
merül fel, elkülönítjük, gyermek esetén azonnal értesítjük a szülőt, felhívjuk figyelmét,
hogy keresse meg a háziorvosát/házi gyermekorvosát, majd az orvos utasításainak
megfelelően járjon el.
Amennyiben a fertőzés igazolódik, a szülő/dolgozó köteles értesíteni erről az
intézményt.
A gyermek, dolgozó kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe.
Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
Digitális munkarendet bevezetni, illetve normál munkarend szerinti oktatásra
visszatérni csak az Operatív törzs döntése alapján lehet.
Ennek lehetőségére fel kell készülni az iskolának, szülőnek, gyermeknek egyaránt.
A normál munkarend szerinti oktatás folytatására
Kommunikáció
Csak hiteles forrásból tájékozódunk, az oktatással kapcsolatos híreket a
www.kormany.hu, illetve a www.oktatas.hu felületen követjük, erre felhívjuk az iskola
közösségéhez tartozók figyelmét.

Nevelőtestületünk az Intézkedési terv változtatásának jogát – a helyi tapasztalatok,
illetve a központi előírásokban foglaltak alapján – fenntartja.
Ebben a helyi tapasztalataink, illetve a központi előírásokban foglaltak a mérvadók.
Jelen intézkedési terv a visszavonásig érvényes.
Budapest, 2020. augusztus 31.

