II.János Pál Katolikus Általános Iskola és óvoda
COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott
intézkedési protokollja
Készült az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című protokolljának
2020.szeptember 6-i módosítása alapján.

1. Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan
légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amellyel
mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14
napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött
személlyel.
2. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek
orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát és a gyermek orvosát (háziorvosát) értesíteni, ha
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
3. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük,
egyúttal értesítjük a szülőt, aki köteles telefonon felvenni a kapcsolatot az illetékes
háziorvossal. Az orvos utasításai szerint kell a továbbiakban eljárni. A betegség miatt otthon
maradt gyermek csak, akkor jöhet ismételten iskolába, ha háziorvosa, kezelőorvosa
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel rendelkezik. Hatósági karantén esetén a
járványügyi hatóság feloldó határozatát kell bemutatni.
4. Az intézménybe való belépésnél a szájat és az orrot eltakaró maszk használata ajánlott, a
bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használata kötelező. A maszkviselés az épület folyosóin és
közösségi tereiben való tartózkodás idején szintén ajánlott (pl. könyvtári kölcsönzéskor,
büfében és a menzán a sorban állás alatt). A tantermekben a maszkviselés nem kötelező. Kérjük,
gondoskodjanak a mosható maszkok rendszeres tisztításáról, illetve az eldobható maszkok
cseréjéről. Azon tanulók, akik nem rendelkeznek maszkokkal, az osztályfőnökeiknél
igényelhetik azt.
5. A szülőknek az intézménybe való belépés csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Ez alól
kivétel csak az iskola által előírt kötelező megjelenés (pl.: szülői értekezlet, ebéd befizetés).
A felmerülő ügyeiket lehetőleg telefonon (06/78/420253), illetve e-mailben
(janospal.kecel@gmail.com) intézzék. Gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérjék, és tanítás
vagy napközi után az iskolán kívül várják.
6. Azokban a tantermekben, helyiségekben, amelyekben egy adott nap több osztály is
megfordul, minden óra után fertőtlenítő takarítást végzünk (öltözők, kémia terem, informatika
terem, táncterem…).
7. A csoportosulások elkerülése érdekében a tanulók a legrövidebb útvonalat használják az
iskolába érkezés során az osztályterembe jutáshoz.
8. Kérjük a tanulókat arra, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint kerüljék
másokkal a közvetlen, személyes kontaktust. Kérjük, hogy az osztályok a hozzájuk legközelebb
eső mosdókat használják. Minden mosdóban szappan és papírtörlő áll a tanulók rendelkezésére,

melyek szabályos használatára a mosdók falain elhelyezett információs táblák emlékeztetnek.
Kihelyezett kézfertőtlenítő található a bejáratok közelében, az emeleten és az ebédlő előtt.
(A mosdókban a takarítók minden szünet után fertőtlenítést végeznek. )
10. A tantermekben a tanórák idején gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti folyamatos
szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól
távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.
11. A technikai személyzet minden tanítási nap végén fertőtlenítő takarítást végez. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (padok, asztalok, székek, ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök: billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók (csaptelepek, WC
lehúzók, stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre
kerüljenek.
13. Az ebédlőben az egyes csoportok (az órarend alapján számukra napi bontásban)
kialakított étkeztetési rend szerint ebédelhetnek.
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, és rendszeres fertőtlenítésére.
(Az evőeszközöket a konyhai dolgozók szalvétába csomagolva készítik elő, ezzel is
csökkentve a fertőzés veszélyét.)
14. A fenti eljárásrend az iskola összes dolgozójára, tanulójára, továbbá az iskolába műszaki
okokból belépő munkavállalókra és a szülőkre egyaránt vonatkozik.
Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény katolikusiskola-kecel.hu elérhetőségű
honlapján.
Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

Óvjuk meg együtt egészségünket! Vigyázzunk egymásra!

Kecel, 2020. szeptember 08.

