A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola-AMI
Intézkedési terv
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről szóló kiadvánnyal összhangban, iskolánkban a következő
intézkedési tervet vezetjük be.
2020. szeptember 4 -én hagyományos nevelés-oktatással, a pedagógusok és diákok
egyidejű jelenlétével kezdjük meg a tanévet iskolánkban.

Fertőtlenítő takarítás a tanévkezdés előtt és a tanév során






Intézményünkben a tavaszi digitális oktatásra való átállást követően több
alkalommal is sor került fertőtlenítő takarításra, melyet takarítóink végeztek el.
A nyári karbantartási időszakban is rendszeres takarítás folyt az épületben, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően a tanév eleji
fertőtlenítő takarítás megtörtént.
A tanév minden napján kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (padok, asztalok, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany és
egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a
mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítése rendszeres
legyen. Az elvégzett takarítási/ fertőtlenítési munkákat egy erre rendszeresített
füzetben dokumentálják a technikai munkatársak.
A termekben, mosdókban lévő szeméttárolókat naponta ürítjük.

Biztonságos környezet kialakítása









Az intézmény bejáratánál és a hátsó ajtajánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
A naponta több tanulócsoport által használt termekben (szolfézs) a csoportok
váltása között felületfertőtlenítést végzünk.
A mosdókban és a tanári szobában biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget,
de
papírtörlőket helyezünk ki ruhatörülközők helyett.
A maszkok tisztán tartása, cseréje a szülők feladata.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy
mosdó használat előtt és után, étkezés előtt és után fokozottan ügyeljenek a
kézmosásra. Alkalmazzák a köhögési etikettet: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és
alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A termek adottságait, területét figyelembe véve, a csoportok létszámától függően
próbáljuk biztosítani a termekben a távolságtartási szabályok – 1,5 méter betartását. Az aulában és a folyosókon a csoportosulás kerülendő.
Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres természetes
szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva
tartjuk.
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Az isntézményünkbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés, az iskola területén
(folyosók, tanári szoba, irodák, közösségi terek) pedig a szájmaszk használata
kötelező!
A pedagógusok és növendékek számára a tanítási órákon, foglalkozásokon
szájmaszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
Az épületben több helyre kirakott (a tankerület által ajánlott) piktogram hívja fel a
figyelmet az egészségügyi szabályok betartására.
Az aulában található étel -és italautomata felületének fertőtlenítését naponta
többször elvégezzük.

Az intézmény látogatása








Az iskolát kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket nem mutató
tanuló, pedagógus, iskolai alkalmazott látogathatja.
/ „Leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél
jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.” forrás:
www.koronavirus.gov.hu/
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés áll fenn.
Az intézményvezető értesíti a területi népegészségügyi hatóságot tanuló vagy
dolgozó pozitív tesztjéről, illetve érintettségéről.
Tanítási órák, egyéb foglalkozások végeztével növendékeinknek el kell hagyniuk
az intézményt.
A szülők az intézmény épületében nem várakozhatnak. Indokolt esetben
(ügyintézés) a belépés engedélyezett, szájmaszk viselése és kézfertőtlenítés
használata mellett.
A pedagógusokkal való kapcsolattartásra telefonos vagy online konzultációt
javasoljuk.

Rendezvények, létszámkorlátozás





Az első félévben esedékes nagy létszámú rendezvényeink megszervezése során
figyelembe vesszük az Operatív Törzs által előírt szabályokat.
A kamara, énekkari és zenekari próbákat a megfelelő védő távolság megtartásával
engedélyezzük, a Klubban legfeljebb 15 fő, a Kamara Teremben 30 fő, a Tibold
Iván Teremben 85 fő részvételével, gyakori szellőztetés mellett.
Nevelőtestületi értekezletek tarthatók személyes részvétellel és védőtávolság
betartásával a Tibold Iván Teremben.
Belföldi kirándulások megvalósítása lehetséges, külföldi tanulmányi kirándulások
esetén az aktuális járványügyi intézkedések szerint járunk el.

Külföldről ingázókra vonatkozó szabályok
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A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok
alapján lehetséges: beléphet a magyar álampolgár, vagy a magyar álampolgárokkal
egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgársággal egy
megítélés alá esik az, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon
állandó tartózkodásra jogosult. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ
30 km-es sávjából ingázó pedagógus és tanuló.

Tanulói, dolgozói hiányzások kezelése





Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását
igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a növendék hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Mindkét esetben a tanuló az
otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
Az iskolából fertőzés gyanújával, koronavírus-tünetekkel távolmaradó vagy
hazaküldött növendékek (és dolgozók) kizárólag orvosi igazolással a kezükben
térhetnek vissza az iskolába.
Az iskola dolgozói egészségük védelmében jogosultak táppénzre, vagy fizetés
nélküli szabadságra menni a vonatkozó jogszabályok betartásával.

Teendők beteg személy esetén
 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul
elkülönítjük, egyúttal értesítjük a gondviselőt. A szülő/gondviselő kötelessége,
hogy egyeztessen gyermeke háziorvosával a további teendőkről.
 A beteg gyermek felügyeletét elkülönített helyiségben kesztyűt és maszkot viselő
kolléga látja el.

Intézkedések fertőzés esetében
 A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről vagy annak megszűnéséről
az Operatív Törzs dönt.
 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási 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.

Kommunikáció


Az intézmény vezetői az iskolai honlapon tájékoztatják a szülőket a járványügyi
intézkedésekről, feladatokról.
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Záradék: Jelen Intézkedési tervet az iskola nevelőtestülete 2020. szeptember 2-i
értekezletén elfogadta.
Szombathely, 2020. 09.02.
______________________
Czenek László
intézményvezető
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