A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium járványügyi eljárásrendje

1. Intézményünkbe csak tanulóink, dolgozóink, indokolt esetben hivatalos ügyet intéző látogatók
léphetnek be. Belépéskor maszk viselése, kézfertőtlenítés, továbbá a 1,5 méteres távolságtartás
kötelező.
2, A folyosón, közösségi terekben kötelező a maszk használata, a lehetőség szerinti 1,5 méteres
távolság tartása.
.
3. A tanteremben a maszk használata nem kötelező, ugyanakkor fontos a távolságtartás
hangsúlyozása az adottságok figyelembevételével.
4. Az intézményt csak egészséges, tünetmentes állapotban lehet látogatni.
5. Digitális munkarendet csak operatív törzs döntése alapján lehet bevezetni.
6. Rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el.
7. A karanténba kerülők körét, annak időtartamát, szabályait csak a Nemzeti Népegészségügyi
Központ rendelheti el.
8. Szülői értekezletek online módon tarhatók, vagy papír alapú értesítőkkel kiválthatók.
9. Tanulmányi versenyek csak online rendezhetők meg.
10 Az őszi úszásoktatás felfüggesztésre került.
11. Az őszi nagy létszámú rendezvények elmaradnak, vagy későbbi időpontban kerülnek
megtartásra.
12. Énekkari próbák felfüggesztésre kerültek.
Betegség esetén:


koronavírusra utaló tünetek esetén az egyén elkülönítésre kerül, az iskolai védőnőt,
iskolaorvost, szülőt értesítjük.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, amennyiben gyermekénél, vagy közvetlen családtagoknál
igazolt pozitív teszt került kimutatásra, vagy hatósági karantént rendeltek el számukra
(ha a tanuló, vagy a vele együtt élő rokona külföldről tér haza, kérjük azt az intézményünknek
jelezni )



Betegség után a házi orvos engedélyével lehet közösségbe menni



Karantént követően az intézménybe belépni a feloldásról szóló hatósági határozat
bemutatásával lehet



A központilag elrendelt online oktatás idején az egészséges pedagógusok és diákok kötelesek
a kijelölt feladatokat ellátni.



Krónikus beteg gyermek csak orvosi igazolással maradhat távol.



A szülő/gondviselő öt napot igazolhat, további öt nap igazolását kérheti az
intézményvezetőtől.

Higiéniai eljárások a járványhelyzet idején:


a tantermek, mosdók, öltözők, folyosók napi fertőtlenítése



a mosdók, kilincsek, korlátok napközbeni fertőtlenítése



tanulóasztalok, székek fertőtlenítése pumpás flakon, papírtörlő használatával a tanulók
bevonásával tanórák végén



a diákok számára elhelyezett mikrohullámú sütők napközbeni (többszöri) fertőtlenítése



tantermek közti „vándorlások” lehetőség szerinti korlátozása



páros (fizikai kontaktust igénylő) feladatok kerülése (pl. testnevelés órán)



büfé előtt távolságtartó csíkok elhelyezése a talapzaton, a távolságtartásra felhívó felirat
kihelyezése

Tanulóknak, dolgozóknak hangsúlyosan javasolt eljárások:


gyakori szappanos kézmosás, a tantermekben, folyosókon elhelyezett kézfertőtlenítők
használata



kerülendő a taneszközök, egyéb használati tárgyak egymás közti átadása, az arc érintése



saját taneszközök, egyéb eszközök (táska, kulcs, telefon, szemüveg, stb.) gyakori
fertőtlenítése



a menzai étkezés során javasoljuk saját ivókulacs, vizes palack használatát



légúti tünetek megjelenése esetén javasolt az azonnali maszk viselés tanórákon is



ajánlott az iskolán kívüli tevékenységek során a nagy létszámú közösségekben, sport- és
kulturális rendezvényeken való részvétel megfontolása

A büfé üzemeltetetésre vonatkozó járványügyi szabályok:
1. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre
korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot
(védőtávolságot) tartani, szájmaszk viselése kötelező.
2. Fokozottan kell ügyelni a helyiség tisztántartására, a rendszeres fertőtlenítésre.
3. Az adott helyiség gyakori szellőztetése.
4. A kiszolgálást végző személyzet részére a büfé üzemeltetőjének biztosítani kell a vírusölő
hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt
kell fektetni.
Összességében az intézmény valamennyi érintett partnere (pedagógus, diák, szülő) részéről
felelősségteljes magatartásra van szükség saját- és környezetünk egészsége megőrzése érdekében.
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