Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6635 Szegvár, Templom u. 2.
Tel.: +36-63/364-831
Email cím: fmaltisk@szegvar.hu

Helyi intézkedések a pandémia megelőzésére

1. Tanévnyitó értekezleten a COVID vírus megjelenése esetén követendő
kommunkiáció és magatartás előzetes megbeszélése, elvárt magatartás,
felősségi területek meghatározása.
2. Beleegyező nyilatkozat kérése a szülőktől a tanteremben elhelyezett kép és
hangfelvétel készítésére alkalmas eszköz elhelyezése esetére; illetve
adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat.
3. Szülő tájékoztatása arról, hogy azonnali tájékoztatási kötelezettsége van, ha a
családban megjelenik a vírus vagy annak gyanúja.
4. Azoknak a tanulóknak, akik otthon maradnak a veszélyeztetettségük miatt,
mert tartós betegek, hiányzásukat igazolt hiányzásnak tekintjük.
5. A szülőknek tilos a belépés az épületbe. Ezt a bejárati ajtókra kihelyezett plakát
hirdeti.
6. A diákok az épületbe lépéskor kezet fertőtlenítenek az ügyeletes nevelő
segítségével. A diákoknál lehetőség szerint legyen saját maszk és
kézfertőtlenítő.
7. A pedagógusok számára a létrehozott facebook-csoporton keresztül történik az
értesítés vészhelyzet esetén.
8. Iskolaorvossal és rendészeti szervekkel az intézményvezető tart kapcsolatot.
9. A beteg tanuló (bármely betegsége után) az intézménybe csak orvosi
igazolással engedélyezett.
10. A fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítő szerek (esetlegesen a maszkok,
gumikesztyűk)

rendelkezésre

állásának

mennyiségét

heti

szinten

dokumentáljuk és jelentjük, naplót vezet a fogyásról a takarító személyzet.
11. Az épületen belül és az udvaron folyamatos ügyeletet biztosítunk, ügyelve a
gyermekek közötti távolságtartás betartására.

12. Az órarendet úgy állítottuk össze, hogy minimális legyen a teremcsere. Csak
a fizika, kémia, rajz, technika és testnevelés órákon szükséges szaktanterembe
menniük.
13. Az intézményben használt eszközök, sportszerek, billentyűzetek, optikai
eszközök rendszeres, óraközi fertőtlenítése megtörténik.
14. Az osztályfőnökök létrehozzák a platformokat, a tanulókat regisztrálják a
digitális munkarend esetére.
15. Az osztályfőnökök felmérik a tanulók otthoni eszközellátottságát.
16. Étkeztetés évfolyamonként külön-külön történik, előtte a tanulók kezet
fertőtlenítenek.
17. Mosdókat, ajtókilincseket minden szünet után fertőtlenítjük.
18. Ügyeleti igényeket az esetleges digitális tanrend idejére az osztályfőnök
felméri az első héten. Az intézményvezető ügyeleti beosztást készít a digitális
munkarend idejére.
19. Az iskolai felszerelésen kívül a tanulók otthonról hozott tárgyakat nem
hozhatnak be.
20. A tantermek ajtaját lehetőleg nyitva tartjuk a folyamatos légcsere biztosítása
érdekében a járvány megelőzése érdekében.
21. A maszk viselésére egyéni döntés alapján, a tanórákon van lehetőség, de nem
kötelező.
22. Minden alkalmi belépő után, aki szakmai okok miatt jelenik meg
intézményünkben, fertőtlenítünk.
23. Ünnepségeket lehetőleg szabadtérre szervezünk, illetve az előre felvett műsor
levetítésével emlékezünk meg a nemzeti ünnepekről a pandémia mértékének
függvényében.
24. Külföldi kirándulásokat nem szervezünk.
25. Belföldi kirándulások osztályonként szervezhetők.
26. Az egyéni fejlesztő foglalkozások megtartásához igény szerint arcvédő
maszkot biztosítunk a szakembereknek, akik érkezéskor kézfertőtlenítést
végeznek és maszkot viselnek munka közben.

27. Az osztályfőnökök a tanulók számára ismertetőt tartanak a szociális
távolságtartásról, az intézményben történő benntartózkodás során betartandó
szabályokról, köhögési és tüsszentési protokollról, stb.
28. Beteg gyermeket a központi épületünkben (Templom utca 2.) a 7. számú
helyiségben, míg a Régiposta utca 1/b épületünkben az aulában izoláljuk, majd
értesítjük a szülőt, az iskolaorvost és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi
Központot.
29. Iskola szülői közösségének és tantestület tagjainak értesítése a pandémia
pillanatnyi helyzetéről a helyben szokásos módon, a szülői facebookcsoportban történik.
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