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(az EMMI ajánlása alapján az Óbudai Árpád Gimnázium tanulói, dolgozói, és a tanulók szülei számára)
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez a takarító cég. Az igazgató és egyik helyettese ellenőrzik a
takarítások végrehajtását.
Az első tanítási napon minden osztályban az osztályfőnökök kitérnek a legfontosabb személyi higiénés szabályokra.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Intézményünket csak egészséges,tüneteketnemmutatótanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az iskola épületében maszk viselése mindenki számára kötelező.*
A tanévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények (pl.: tan- évnyitó
ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) megszervezése során tekintettel leszünk a mindenkori járványügyi
előírásokra.
A tanulmányi kirándulásokat a mindenkori járványügyi előírások alapján szervezzük meg.
Szülői értekezlet jelenléti formában és online is tartható.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmény bejáratánál és valamennyi emeleten több helyen is vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára feliratokkal hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, valamint nap közben is
több alkalommal mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a
szappanos kézmosás). Ezzel együtt kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a tanulónál legyen saját kézfertőtlenítő is.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A diákok a tanév elején
ismertetett ebédelési rend szerint ebédelhetnek.
Kérjük, étkezés előtt mindenki fokozott figyelmet fordítson a kézfertőtlenítésre a kihelyezett kézfertőtlenítők segítségével.
ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat
betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégzi az iskolaorvos és a védőnő.
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői
fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése,
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezéssel,

pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát igyekszünk csökkenteni.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra
hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Utóbbi esetben a távollétet az igazgató (mérlegelés
után) határozott időtartamra engedélyezheti. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük,
egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén
a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltét- lenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően a szülők az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet elfogadunk, azt
saját hatáskörben nem bíráljuk felül.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró
járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért
Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alap- adatairól, amelyekről
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus tesztje
pozitív.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az
intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok
alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi
döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
A tantermen kívüli,digitális munkarendbena nevelés-oktatás, atanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a
tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –
történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják. Mivel ennek elrendelése bármikor, egyik napról a másikra megtörténhet, kérjük a tanulókat, hogy minden nap
vigyék haza minden holmijukat! Ez a napi fertőtlenítő takarítást is könnyebbé teszi.
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