Intézkedési terv

A Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégiumban a 2020/2021-es
tanévben alkalmazandó eljárásrendről

1. Bevezetés
Az intézkedési terv célja helyi szinten a járványügyi intézkedések, védekezés hatékony
megvalósításához kapcsolódó szabályok és eljárásrend ismertetése.
2. Az intézmény látogatása - általános szabályok
a. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve
dolgozó látogathatja.
b. Amennyiben a tanulónál tünetet észlelnek a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő, vagy nagykorú tanuló köteles az
intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
c. Az intézmény területén a csoportosulás tilos.
d. A tanulók a közösségi tereket lehetőség szerint maszkban használják.
e. Az intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.
f. A szülő a gyermek ügyeit elsősorban elektronikusan intézheti. Amennyiben ez
nem lehetséges a személyes megjelenés maszkban, belépéskor kézfertőtlenítő
használatával lehetséges előre egyeztetett időpontban.
g. A tanárokkal a kapcsolattartás elsősorban elektronikusan történjen, amennyiben
személyes megbeszélésre van szükség, azt előre egyeztetett időpontban az erre
kijelölt helyiségben lehet megtenni.
h. Szülői értekezlet – amennyiben erre lehetőség van – elektronikus formában
történik.
i. Az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezésére kell törekedni.
j. A tanulóknak tartani kell a 1,5 m-es védőtávolságot.
k. A tanulók saját termüket - amikor nem tartózkodnak ott - zárni kötelesek.
l. A vizesblokkokban elhelyezett fertőtlenítő szappan használata kötelező.
m. A testnevelésórák helyszíne - amennyiben lehetséges - az iskola sportudvara.
n. Az úszásórák a járványügyi helyzet fennállása alatt a 12.-es fakultáció
kivételével felfüggesztésre kerülnek. A 12-es tanulók nyilatkoznak az úszásórák
látogatásáról.
o. Az öltözőben a folyamatos takarítás érdekében csak a szükséges ideig
tartózkodjanak a tanulók.
p. Az öltözők, vizesblokkok rendszeresen, kb. óránként fertőtlenítésre kerülnek.
q. A HUMA a tavaszi félévben kerül megrendezésre.

r. Az iskolai ünnepélyek alternatív módon kerülnek megtartásra.
s. Az osztálykirándulások az első félévben nem támogatottak.
t. Az iskola a hagyományos oktatás mellett a digitális oktatási formákat működteti.
3. Biztonságos környezet kialakítása
a. A bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező.
b. A használt zsebkendőket, szalvétákat stb. a kukákban kötelező elhelyezni.
c. A vizesblokkokban a papírtörlő használata kötelező.
d. A vizesblokkok, korlátok óránként fertőtlenítésre kerülnek.
e. A menza használata előtt a kézmosás, kézfertőtlenítő használata kötelező.
f. A termekben biztosítani kell a rendszeres szellőztetést.
4. Tanulói hiányzások
a. A vírus szempontjából veszélyezetetett csoportba tartozó tanulók hiányzása
orvosi igazolás alapján igazolt.
b. A hatósági karantén időtartama alatti hiányzás a határozat elektronikus
bemutatása mellett igazolt.
c. Tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
5. Intézkedések fertőzéssel érintettség esetén
a. Az EMMI és az NNK közösen vizsgálja meg, hogy szükséges-e elrendelni más
munkarendet. A tantermen kívüli munkarend elrendelése az Operatív Törzs
feladata.
b. A tantermen kívüli munkarend elrendelése esetén az intézmény nem látogatható.
c. Amennyiben fertőzés tünetei észlelhetők az érintett személyt el kell különíteni,
értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost. Tanuló esetén értesítendő a
gondviselő.
d. A beteg felügyeletét ellátó személyeknél a kesztyű és maszk használata
kötelező.
6. Étkeztetés
a. Az étkeztetést a HUNGASZT látja el az intézményben.
b. A menza területére vonatkozó járványügyi intézkedések betartása, betartatása a
szolgáltató feladata.
7. Kollégiumra vonatkozó rendelkezések
a. A kollégiumba csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló költözhet be.
b. Beköltözéskor, hétvégi visszaérkezéskor a lázmérés kötelező, amíg nem történik
meg a lázmérés, addig a kollégium területére felmenni nem lehet.

c. A tünetek meglétéről ki kell kérdezni a tanulókat, melyet a kollégium
dokumentál.
d. Betegségre utaló jel estén a tanuló azonnak köteles a tanárnak azt jelezni.
e. A tanulók egészségi állapotának napi kikérdezése a nevelő feladata.
f. A koronavírus tüneteit mutató tanulót azonnal el kell különíteni.
g. A beköltözési folyamat során a 1,5 m-es távolságot be kell tartani.
h. Kollégista nem saját szobába nem léphet be.
i. A közös helyiségek a hatályos szabályok szerint használhatók, a kézfertőtlenítők
használata kötelező.
j. A kollégiumban jogviszonyban nem álló személyek (tanuló, szülő) nem
tartózkodhatnak. A beköltözés kivételével a szülő a szobába nem mehet fel.
k. A beköltözés után fertőtleníteni kell a kollégiumot.
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