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A Fodros Általános Iskola eljárásrendje a járványügyi készenlét idejére
A 2020/2021. tanévet rendkívüli eljárás bevezetésével indítjuk.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiküldött intézkedési terv alapján összeállítottuk a
saját intézményünkre vonatkozó eljárásrendet, amely kiterjed a tanulókra, a pedagógusokra,
az iskola dolgozóira, a szülőkre, illetve a külső partnerekre egyaránt.
Az eljárásrend felelős és szabálykövető magatartást igényel gyerekektől, felnőttektől
egyaránt.
Az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja. Amennyiben a szülő
gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodik orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy
igazolt fertőzés van. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a 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.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés
van. Az értesítéshez kérjük a titkarsag.fodros@ebtk.hu email címet használni. Az email
tárgymezője minden esetben: Koronavírus, tanuló neve, osztálya.
Kizárólag az orvos jogosult megállapítani a COVID-19 fertőzést.
Az iskolában észlelt tünetek esetén a gyermeket (pedagógust, egyéb dolgozót) a tárgyalóban
elkülönítjük és értesítjük a szülőt és az iskolaegészségügyi orvost. A beteg gyermek
felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A külföldről való hazautazás esetén a családoknak a mindenkori járványügyi megelőzési
intézkedések protokollját kell követniük, és erről az iskolát értesíteni.
A távolmaradás időszakában a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetve részt vehet az oktatásban digitális tanrendben.
Osztálykarantén: ha egy adott osztály közössége karanténba kerül, őket alsó tagozaton az
osztálytanító tanítja. A nyelvi órákat 1-3. évfolyamon-a gyerekek számára nem kötelezőenonline tartják a nyelvtanárok, hetente egyszer, 20 percben.
A felső tagozaton a hiányzó osztálynak online órát nem tartunk, a feladatokat a KRÉTA
rendszeren keresztül kapják a tanulók. Online platformként a Google Classrom-Meetet
használjuk.
Az intézményt szülők nem látogathatják. Ügyeiket kizárólag online
(titkarsag.fodros@ebtk.hu) címen vagy telefonon (240 10 70) intézhetik.
A beteg gyermekért érkező szülő csak maszkban léphet be.
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Tanulókkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az osztályfőnökhöz emailben ill. a KRÉTA
rendszeren keresztül.
A szülők csak a külső bejárati ajtóig kísérhetik a gyerekeket. Indokolt esetben – előre
egyeztetve – a szülők és a külső partnerek csak szájmaszkban léphetnek be az épületbe.
Az iskolába lépéskor a tanulók a tantermükhöz közelebbi az „A” ill. a „B” épületi bejáratot
használhatják. Az óraközi szünetekben is a tanteremhez közelebbi kijáratot kell használni az
udvarra menetelkor.
A tantermeket a lehetőségekhez képest átrendeztük.
A szaktantermek (rajz, idegen nyelvi, biológia, kémia-fizika, informatika) kivételével az
osztályok a tanítási nap során ugyanazt a termet (osztálytermüket) használják.
A tanórák 40 percesek, a szünetek 20 percesek, kivétel a 6. óra után.
Amíg az időjárás lehetővé teszi, a tanulók az óraközi szünetekben az udvaron tartózkodnak.
A szünetekben gondot fordítunk a természetes szellőztetésre.
Az ebédlői sorban állásnál a távolságtartást felragasztott csíkok segítik. Az ebédeltetési rend
kialakításánál a csoportok megfelelő időben követik egymást, hogy a csoportok keveredése
elkerülhető legyen. Az ebédeltetés korábban, 11.10-kor kezdődik.
A büfénél is be kell tartani a védőtávolságot. A büfébe csak az a tanuló mehet, aki vásárol.
Maszk használata a közösségi tereken kötelező!
Az iskolai rendezvények, kerületi szaktárgyi és sportversenyek elmaradnak.
Szülői értekezletet, fogadóórát online tartunk, emailben ill. a KRÉTA rendszeren keresztül.
Az első tanítási napon minden tanuló osztályfőnöki óra keretén belül kap az adott
korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást a személyi higiéné alapvető
szabályairól. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron tartjuk. Énekkart az idei tanévben nem
tartunk. Énekórákon a tanteremben nem, a kerti pavilonban lehet énekelni.
Úszásoktatás szünetel.
Naponta többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel
gyakran érintett felületekre. (padok, kilincsek, kapcsolók, korlátok, wc lehúzó, billentyűzet,
sporteszközök, játszótéri eszközök, stb.)
Otthonról játékokat nem lehet behozni.
Október 1-jétől a belépő személyek hőmérsékletét a bejáratoknál mérjük. Ha az érkezéskor
mért hőmérséklet nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket
(37.8 C fok), akkor beléphet az intézménybe. Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az
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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.
Október 1-jétől a köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott
szükségeskarbantartási, ill. javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a tanulón, valamint a tanulót kísérő nagykorú
személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket kísérő egy fő nagykorú személy
csak maszkban léphet az intézménybe, testhőmérséklet-mérési pontig.

A járványügyi megelőzési szabályok változásának függvényében alakulhat az iskola
eljárásrendje is. Erről a KRÉTÁ-n keresztül fogjuk értesíteni a szülőket; a friss információk a
honlapon is elérhetők lesznek.
Digitális munkarendet kizárólag az Operatív Törzs rendelhet el.

Budapest, 2020. október 1.
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