Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A

Intézkedési terv járványügyi helyzetben

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
Iskolánkban mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. (A rendszeres fertőtlenítő
takarítást jegyzőkönyvekben szintenként, külön a közösségi és szociális helyiségekben
folyamatosan dokumentáljuk.)
(A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.)
Az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül
elhelyezni, ezt a tanévkezdés előtt a szaktanárok megtették.*
(Felelős: ügyviteli asszisztens, takarítók, *szaktanárok)
2. Szeptember 1-től az épületbe csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!
Kivétel:
-

előre megbeszélt egyeztetett időpontban, az iskola portáján bejelentkezve,
hivatalos ügyek intézése esetében
szülői értekezletek alkalmával
az étkezés befizetésekor

Az intézménybe való belépés ezekben az esetekben csak szájmaszk viselésével lehetséges!
(Felelős: portás)

Kérjük a szülőket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz elsősorban a digitális
platformokat részesítsék előnyben!
3. A tanulók reggeli érkezése az intézménybe:
6:30 – 7:55 között beérkező tanulók fertőtlenítsék kezeiket az iskolába történő belépéskor a
portánál! Lehetőség szerint a szaktantermekhez vagy osztálytermeikbe menjenek, és ott
tartózkodjanak. A közösségi tereken tartózkodó tanulók viseljenek maszkot (pl. zárt
szaktanterem esetén)!
(Felelős: ügyeletes tanár, portás)

4. Napközbeni, tanítási idő alatti feladatok:
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A tanítási nap folyamán, szünetekben a tanulók lehetőség szerint az osztálytermeikben
tartózkodjanak. Amennyiben más teremben (pl. szaktanteremben) van órájuk, az adott
termet rendet rakva hagyják el. A termet ki kell szellőztetni! (Felelős: szaktanár, hetes)
Jó idő esetén a tanulók a szünetekben az udvaron tartózkodjanak. Ennek érdekében plusz
ügyeletes tanárok látnak el feladatokat.
Kijelöltünk egy „megfigyelő szobát” a az esetlegesen betegnek tűnő tanulók számára,
amig a megfelelő értesítések után el tudja hagyni az iskola épületét.
A büfé előtt felfestés jelzi a távolságtartás kötelezettségét, az asztalokat áthelyezzük az
aulába.
A könyvtárban egyszerre 3 fő tartózkodhat.
Az iskola épületén belül a közösségi tereken (folyosó, aula) kötelezően használandó a
maszk a tanulók számára.
KÉRJÜK, MINDEN TANULÓ TÁSKÁJÁBAN LEGYEN BEKÉSZÍTVE MASZK,
A VÁRATLAN HELYZETEKRE VALÓ TEKINTETTEL!
(Felelős: Porta, ügyeletes tanárok, diákok)
5. Testnevelés órák
A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban,
kiscsoportokban) kell végezni. Ennek kialakítása a testnevelőtanár feladata.
(Felelős: testnevelő tanárok)
Két új kisöltöző kialakítását tervezzük (volt műhely melletti kisszoba, a volt DÖK-iroda)
(Felelős: ügyviteli asszisztens, karbantartó)
6. Ünnepségek
Zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezését preferáljuk.
A rendezvényeket kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk és a résztvevők körét
korlátozzuk.
Iskolarádión keresztül tartjuk az ünnepségek egy részét. (Iskolánkban a tanévnyitó
ünnepség hangosbemondó segítségével történik szeptember 1-jén.)
(Felelős: Iskolavezetés)
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7. Kirándulások
A 2019/2020 tanév során elmaradt kirándulást belföldön szeptember első 2 hetében
engedélyezzük. Ebben az évben (a járványügyi helyzet alakulásától függően akár a
tanévben is) több kirándulást nem valósítunk meg.
(Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok)
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8. Szülői értekezleteket
A szülői értekezleteket az Aulában és a Társalgóban tartjuk, hogy a megfelelő távolságot
tartani lehessen.
(Felelős: Iskolavezetés, osztályfőnökök)
9. Biztonságos környezet kialakítása
A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson
kezet, vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).
Szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítünk.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást (Felelős: osztályfőnökök).
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. (A
tanárok tanóra végén figyelnek arra, hogy az ablakokat kinyissák.)
(Felelős: ügyviteli asszisztens, takarítók, szaktanárok, ügyeletes tanár)
10. Tanulói hiányzások kezelése
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Ezt a hiányzást a szülő jelzése alapján kréta-naplóban külön jelöljük.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
(Felelős: osztályfőnökök)
11. Egészségügyi elvárások:
•

Az EMMI által kiadott intézkedési tervnek megfelelően, amennyiben az intézményben
a gyermeknél bármely betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őket
és értesítjük a gondviselőt! Ezt követően az orvos utasításának megfelelően kell
eljárnia! A kollégáknak a tanulót az erre kijelölt helyiségbe kell kísérnie és értesítenie
kell az intézmény vezetőségének valamelyik tagját!
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•
•

Gyerek, pedagógus, bármely dolgozó esetén haladéktalanul el kell őt különíteni,
egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost. A beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező, amely a titkárságon átvehető.
A beteg kizárólag orvosi igazolással térhet vissza (nem bírálható felül)!

(Felelős: szaktanár, iskolavezetés az értesítésben)
Kérjük a szülőket, hogyha bármilyen
gyermeküknél, NE engedjék a közösségbe!

betegségre utaló tünetet észlelnek

Intézményünk fokozottan ügyel az iskolai környezet vírusmentességének megőrzésére!
Dunaújváros, 2020. 08. 31.

………………………………….
Kratzmajer Zoltán
Intézményvezető
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