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A Megyeri Úti Általános Iskola figyelemmel kíséri és betartja az EMMI és a Nemzeti
Népegészségügyi Központ rendelkezéseit, valamint az Észak-Budapesti Tankerületi Központ
utasításait. Intézményünk belső járványügyi szabályzatát a mindenkor hatályos rendelkezések
szerint módosítja.
A tárgyban kiadott minisztériumi ajánlásban foglaltak szerint minden oktatási intézménynek
rendelkeznie kell a járványügyi veszélyhelyzetet kezelő intézményi intézkedési tervvel, amely
folyamatos aktualizálása – szükség esetén, az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet
is figyelembe véve – kiemelt jelentőségű.
A járványügyi protokoll célja, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltakra
tekintettel egységes szabályokat határozzon meg a 2021/2022-es tanév lebonyolításához.
Az oktatási intézményt kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben felsorolt tüneteket észleli,
kérjük, hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait. / köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz,
hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás és
hasmenés.../
Tennivalók a tanuló betegsége esetén
A gyermek hiányzása esetén kérjük, hogy a távolmaradás első napján, minden esetben
értesítsék a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról.
Kérjük, hogy a gyermek gondviselője értesítse az iskolát, ha a gyermek, vagy egy háztartásban
élő hozzátartozója esetében felmerült, beigazolódott a koronavírus fertőzöttség gyanúja.
COVID betegségre utaló tünetek esetén a NNK érvényes eljárásrendje alapján gondoskodni
kell a gyermek háziorvosának értesítéséről.
NNK eljárásrendje: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban
Az intézménybe való belépés rendje
A bejáratoknál elhelyezett érintésmentes digitális hőmérő berendezés és a kézfertőtlenítő
használata minden belépő számára kötelező. Az intézmény területére való érkezéskor
mindenkinek kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk viselete a közösségi terekben.
A reggeli ügyeletre érkezés rendje 7.00.-7.30-ig:
A reggeli összevont ügyeletet igénylők a főbejáraton érkezhetnek, 7. 30-ig. Az ügyelet
helyszíne az új épület földszintjén van.
Érkezés 7. 30-tól:
A torlódás elkerülése érdekében az épületbe három bejáraton léphetnek be a tanulók.
Az intézmény épületébe a tanulókon és az iskola dolgozóin kívül más személyek csak
meghívásra, rendezvény esetén, illetve előre egyeztetett időpontban, bejelentkezés után
léphetnek be.
A főbejáraton, az új épület földszinti tantermeibe az 1.b, 1.c, 2.c, 3.c, 3.b, 2.b, 5.a, 4.c, 4.b,
osztályok tanulói érkeznek.
A régi épület portáján az 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 7.a a osztályok érkezhetnek.
A régi épület kertkapuján az 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c 7.b, 8.a, 8.b, osztályok tanulói érkezhetnek.
Az intézmény területén kötelező a váltócipő használata. A tanulók az érkezést követően cipőt
váltanak, a kabátjukat a szekrényben helyezik el, majd kezet mosnak és csak ezt követően
mehetnek be az osztályba.

Az iskola épületében
Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Minden helyiségben biztosítjuk a kézfertőtlenítőt. A tanulók a tanítási óráikat
az osztálytermükben, illetve az érvényben lévő órarend szerint kijelölt szaktanteremben
töltik.
A testnevelés órákat megfelelő időjárás esetén, lehetőségeink szerint a szabad levegőn
szervezzük.
Az udvaron megtartható testnevelés és sportfoglalkozásokra kérjük, hogy a tanulók hozzanak
magukkal az időjárásnak megfelelő sportfelszerelést is, melyet az öltözőszekrényben
tárolhatnak.
A maszk használatára vonatkozó szabályok
A közösségi terekben (folyosó, zsibongó, lépcsőház...) mindenkinek kötelező a maszk viselete.
A tantermekben a pedagógus kérése szerint várjuk el a maszk viseletét.
A tanulók a maszkot a levételt követően a tanórán, udvaron, tornateremben a saját névvel
ellátott tasakban tárolhatják. Kérjük, hogy a gyerekek hozzanak egy névvel ellátott tasakban
pótmaszkot.
A személyi higiéné betartása az intézményben mindenkinek kötelező. Ez magában foglalja a
gyakori szappanos kézmosást, illetve alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögés és orrfújás
etikettjének betartását. Kérjük, hogy a tanulóknál mindig legyen elegendő papírzsebkendő. A
járvány idején a tantermekben tilos a textiltörölköző használata.
Fertőtlenítő takarítás
A folyamatos és a tanítást követő fertőtlenítő takarításról technikai dolgozóink gondoskodnak.
Az intézmény megfelelő mennyiségű és minőségű fertőtlenítő és tisztítószerrel rendelkezik,
annak pótlása folyamatos. A mellékhelyiségekben kézszárító, vagy papír kéztörlő áll
rendelkezésre, melynek a feltöltését folyamatosan biztosítjuk.
Étkezés
Az iskola büféjében kizárólag az intézmény tanulói és dolgozói vásárolhatnak.
Kérjük, hogy a gyerekek névvel ellátott dobozban (csomagolásban), kulacsban, ill. palackban
hozzanak enni és innivalót.
A tanulók előre beosztott időben étkezhetnek az iskola ebédlőjében, a saját csoportjukkal. A
tálalókonyha üzemeltetői a járványügyi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzik. Az
uzsonnát a tanteremben fogyasztják el. Az el nem fogyasztott uzsonnát dobozban, kizárólag
becsomagolva vihetik ki az ebédlőből, tanteremből.
Hazaindulás
Az egyedül hazajáró tanulók, a szülő által előre írásban jelzett időpontban hagyhatják el az
épületet. A felső tagozat tanulói tanítás után, a főbejáraton távozhatnak.
Délután a tanulócsoportok, pedagógus felügyeletével azon a kapun távozhatnak az épületből,
ahol reggel érkeztek.
Amennyiben, az adatlapon feltüntetett időponttól eltérően jönnek gyermekeikért, kérjük, azt
minden esetben előre írják be az üzenő füzetbe.
Kérjük, hogy az aktuális járványhelyzetről
(https://koronavirus.gov.hu) tájékozódjanak.
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Köszönjük támogató együttműködésüket és megértésüket.
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