A Megyeri Úti Általános Iskola
Házirend melléklet

Járványügyi szabályok

Az intézmény neve: Megyeri Úti Általános Iskola
OM azonosító:

034867

Cím:

1044 Budapest, Megyeri út 20.

Telefon:

233-2370, 230-3071

WEB:

www.megyerisuli.hu

Fenntartó:

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest, Fő tér 1.

A Megyeri Úti Általános Iskola figyelemmel kíséri és betartja az EMMI és a Nemzeti
Népegészségügyi Központ rendelkezéseit, valamint az Észak-Budapesti Tankerületi Központ
utasításait. Az intézmény járványügyi szabályait a mindenkor hatályos rendelkezések szerint
aktualizálja. A járványügyi protokollt a Tantestület a tanévnyitó értekezleten megismerte, és
elfogadta.
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.
Tennivalók a tanuló betegsége esetén
A gyermek hiányzása esetén kérjük, minden esetben értesítsék intézményünket a hiányzás
okáról és várható időtartamáról.
A gyermek gondviselője köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermek, vagy egy háztartásban élő
hozzátartozója esetében felmerült a koronavírus fertőzöttség gyanúja, vagy a tanuló igazoltan
pozitív személlyel került kapcsolatba. COVID betegségre utaló tünetek esetén a NNK érvényes
eljárásrendje alapján gondoskodni kell a gyermek háziorvosának értesítéséről.
Igazoltan pozitív tanuló, dolgozó betegsége esetén az érintett közösséget az előírások
szerint értesítjük a további teendőkről.
NNK eljárásrendje és mellékletei:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evbenazonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16
Érkezés rendje 7.00.-7.30-ig:
Az intézmény területére való érkezéskor kötelező a belépő személy testhőmérsékletének
mérése. A reggeli összevont ügyeletet igénylők a főbejáraton érkezhetnek, 7. 30-ig.
Érkezés 7. 30-tól:
A torlódás elkerülése érdekében a lázmérés a szabályoknak megfelelően, több helyszínen
történik.
A főbejáraton, az új épület földszinti tantermeibe az 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 4.b, 4.c osztályok tanulói
érkeznek.
A régi épület portáján az 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 6. a osztályok érkezhetnek.
A régi épület kertkapuján az 5.a, 5.b, 5.c, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c osztályok tanulói
érkezhetnek.
Az intézmény épületébe a járványhelyzet idején kizárólag a tanulók és az iskola dolgozói
léphetnek be.
Rendkívüli esetben, - az iskola dolgozóin és tanulóin kívül - bármely személy, előzetes
engedéllyel léphet be az épületbe.
A tanulók az érkezést követően cipőt váltanak, a kabátjukat a szekrényben helyezik el, majd
kezet mosnak és csak ezt követően mehetnek be az osztályba.
Tantermek
A tanulók a testnevelés, informatika és angol óráik kivételével minden tanítási órájukat a saját
osztálytermükben töltik.
A bontott tanulócsoportos oktatásban szervezett órákat a járványügyi előírásokat megtartva,
az órarendben megjelölt termekben tartjuk.
A testnevelés órákat az előírások megtartásával szervezzük.

Az udvaron megtartható testnevelés és sport foglalkozásokra kérjük, hogy a tanulók hozzanak
magukkal az időjárásnak megfelelő sportfelszerelést is, melyet az öltözőszekrényben
tárolhatnak.
Maszk viselése, kézfertőtlenítés
Az épületbe történő belépéskor mindenkitől kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítő gél
használatát. Az épületben tartózkodás idején a tantermekben, mellékhelyiségekben,
öltözőkben, a fertőtlenítő szappan minden tanuló és felnőtt rendelkezésére áll.
Az épületbe belépő gyerekektől a tanterembe érkezésig kérjük az orr és a száj eltakarását is
biztosító maszk viselését. A szünetekben, a folyosón, zárt közösségi terekben, mindenkinek
kötelező a maszk viselete.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, azonban nem kötelező. Kérjük,
hogy legyen minden tanulónál névvel ellátott pótmaszk, melyet a táskájában tart, névvel
ellátott tasakban. A maszkot a levételt követően a tanórán, udvaron, tornateremben névvel
ellátott tasakban tárolják. Kérjük, hogy a gyermeknél legyen elegendő papírzsebkendő.
Fertőtlenítő takarítás
Tankerületünk folyamatos éjszakai légfertőtlenítéssel segíti a biztonságos környezet
megteremtését. 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 tantermekben és a folyosón lévő mosdókhoz, valamint a mellékhelyiség kézmosóihoz
folyamatosan biztosítjuk a fertőtlenítő szappant.
A mellékhelyiségekben kézszárító van felszerelve, vagy papír kéztörlő van kihelyezve, melynek
a feltöltését folyamatosan biztosítjuk.
Azokban a szaktantermekben, ahol bontott csoportban folyik az oktatás, a tanulócsoportok
távozása után fertőtlenítjük a termet, mielőtt másik csoport érkezik az órára.
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 reggelizhetnek és ebédelhetnek 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 távoznak.
Délután a tanulócsoportok, pedagógus felügyeletével azon a kapun távozhatnak az épületből,
ahol reggel érkeztek.
Amennyiben, - kivételesen indokolt esetben - az adatlapon feltüntetett időponttól eltérően
jönnek gyermekeikért, kérjük, azt minden esetben írják be az üzenő füzetbe.
A tanév folyamán minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges
intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére, mind az intézmény területén,
mind az intézmény épülete előtt. Ezért kérjük, hogy kizárólag az indokolt időt töltsék csak az
iskola bejáratainál.
Kérjük, hogy a járványhelyzetről a hivatalos kormányzati oldalon (https://koronavirus.gov.hu)
tájékozódjanak.
Köszönjük támogató együttműködésüket és megértésüket.
Iskolavezetés

