ELJÁRÁSREND
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE
Budapest XVIII. Kerületi SOFI

Az intézményi eljárásrend az EMMI által 2020. augusztus 18-án közzétett, szeptember 03-án
módosított INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL dokumentum alapján készült.
Célja, hogy megelőzze a COVID-19 fertőzés kialakulását, terjedését az intézményben ellátott
gyermekek, tanulók, az őket az intézménybe eljuttató hozzátartozók, felnőttek és a dolgozók körében.
Figyelembe vettük az intézmény speciális gyógypedagógiai tevékenységeit, különböző ellátási
területeit.
Együttműködve, a szabályokat következetesen betartva sikeresen védekezhetünk a járvány ellen.
Megóvhatjuk a saját és embertársaink legfőbb kincsét, az egészséget!
A napirendben, kapcsolattartásban betartandó szabályok:
- A munkatársaknak kötelező otthonukban, a munkába történő indulás előtt elvégzett
hőmérőzés, önmegfigyelés. Betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés, íz- és szaglásvesztés,
végtagfájdalom, egyéb tünetek) esetén a munkát nem vehetik fel.
- A gyerekeknél/tanulóknál megérkezéskor (illetve a vecsési buszra történő felszálláskor)
testhőmérséklet-mérés történik. A szülőknek, kísérőknek meg kell várniuk az eredményt.
Betegségre utaló gyanújel esetén a gyermeket/tanulót azonnal haza kell vinni.
- A vecsési buszon utazó gyerekeknek a más közlekedési eszközökön is megszokott módon
maszkot kell viselniük.
- A megérkezés az intézménybe minden nap pontosan történjen. A csoportosulás az iskola
előtt kerülendő.
Az óvodába érkezés ideje: Az óvodai csoportokban külön egyeztetve.
Az általános iskolába érkezés ideje mindkét épületben: 7.45- 8.05 A Kondor Béla sétány 15ben az udvar felőli kapunál fogadjuk a gyerekeket.
(A reggeli ügyeletben ellátott gyermekek ettől eltérő időpontban érkezhetnek.
A Kondor Béla sétány 15-be érkező gyerekek szülei a lakótelepi parkoló felöli bejáratnál
csengessenek ha megérkeztek. )
A szakiskolába, készségfejlesztő iskolába érkezés ideje: 7.00 - 7.10
-

Az intézménybe csak az óvodás gyermekek szülői bekísérése engedélyezett a
megérkezéskor.
Az intézményben a lehető legrövidebb ideig tartózkodó szülők szabályos (orrot is eltakaró)
maszkviselete, kezének fertőtlenítése kötelező.
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A pedagógusokkal történő kapcsolattartás, információcsere a tantermen kívüli munkarend
idejében megszokott módon elektronikus úton lehetséges a tanítási idő, és a pedagógusok
munkaidejének betartásával.
A tízórai szünetet és a tornatermi átöltözést igénylő órák előtti szünetet kivéve minden
szünetet az iskola udvarán töltenek a tanulók a biztonságos távolság betartásával a másik
osztályoktól elkülönülve.
Hazamenetel rendje az általános iskolában: A tanulót 16.00-kor a napközis, vagy
asszisztenssel kolléga kikíséri a kapuig, ott átadja az ott várakozó szülőnek. Csak rövid
információátadásra van lehetőség. A biztonságos távolság tartása, illetve a maszk használata a
rövid idejű személyes kontaktus alatt kötelező.
(Jó idő esetén az ügyeletet kérő tanulók 16.00-17.00 óra között, az udvaron tartózkodnak. A
Kondor Béla sétány 15-ben az ügyeletes tanár az iskola kapujában személyesen adja át a
gyermeket a szülőnek. Rossz idő esetén az ügyeletben lévő tanulókért, a lakótelepi kódos
csengővel ellátott ajtóhoz érkezzenek a szülők. Gyermeküket ott adják át a kollégák.
A Kondor Béla sétány 4-ben a portaszolgálat jelzi a hozzátartozó megérkezését.
Ha a szülő a gyermekét délután korábban, egy előre írásban jelzett, vagy az intézményvezető
által engedélyezett időben szeretné elvinni, kérjük a pontos időpont betartását. A jelzett
időpontban az asszisztens kolléga kikíséri a gyermeket a kapuhoz és átadja a szülőnek. A szülő
késése esetén a gyermek 16.00-kor távozhat az intézményből. A gyakorló feladatok otthoni
elkészítése ebben az esetben a szülő felelőssége.
A vecsési buszhoz kikísérjük a tanulókat. Maszk használata kötelező.
Hazamenetel rendje a szakiskolában: A tanórák, illetve az étkezés után a Kondor Béla sétány
4. alatti épülethez érkező tanulót átadjuk az egymástól biztonságos távolságban, illetve
maszkban várakozó hozzátartozóknak. A tanulószobát igénybe vevő tanulókat 16.00-kor
kísérjük ki, illetve a kapun kívül várakozó hozzátartozónak a portaszolgálatot teljesítő
kollégának jelzett megérkeztekor adjuk át a taulót. A személyes kontaktus a lehető
legrövidebb idejű, maszkban, vagy a biztonságos távolság betartásával történik.
Óvodások hazamenetele: Az óvodai csoportokban külön egyeztetve.
Az osztályok/csoportok közötti kontaktus minimálisra csökkentésére az esetleges fertőzési góc
kialakulásának elkerülése érdekében van szükség.
Ezért:
• Érkezéskor és induláskor, illetve az intézményben való tartózkodás alatt a gyülekezés
zárt térben nem megengedett, a szabadban is csak a biztonságos távolság
megtartásával és maszk használatával.
• Az ebédlő használatát korlátozzuk. Egyszerre három tanulói csoport étkezhet,
megfelelő távoltartással, a higiéniai előírások betartásával.
• A Kondor Béla sétány 15. alatti épületünkben minden gyermek/ tanuló az
csoportszobájában/ osztálytermében étkezik minden étkezés alkalmával. A higiéniai
előírások maximálisan betartandóak.
• A mozgásfejlesztő és testnevelés órákon csak egy tanulócsoport tartózkodhat a
tornateremben. Az órákat megfelelő időjárás esetén a szabadban tartjuk. Az alkalmas
ruházat biztosítása minden évszakban a szülő/gondviselő kötelessége. A
tornateremben is törekedni kell arra, hogy a gyerekek minél nagyobb távolságra
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legyenek egymástól. A tornaterem használt felületeit és eszközeit a tanóra után
fertőtleníteni kell.
Az átöltözésnél az osztálytermek is használhatóak, illetve maszk használata szükséges,
ha többen öltöznek az öltözőben.
A közös rendezvények elmaradnak, illetve osztálykeretben kerülnek megrendezésre.
(pl. évnyitó, nemzeti ünnepek, megemlékezések)
Az délutáni foglalkozások is csak osztálykeretben szerveződhetnek.
A szakköri foglalkozások, kiscsoportos fejlesztések, hittan tanítása csak egy osztály
tanulóival szervezett csoportokban történhet.
Ének-zene órákon mellőzendő a zárt térben történő éneklés. Szabad térben is csak a
biztonságos távolságtartással énekelhetnek a tanulók.
A közösségi terek, folyosók használatakor a maszk használata kötelező a tanulók
számára is.
A jól szellőztethető osztálytermekben nem kötelező, de a felső tagozattól ajánlott a
maszk használata.
Az informatikatermekben, varróműhelyben, öltözőkben kötelező a maszk viselése.

A nap közben észlelt betegség esetén a gyermeket/tanulót megfelelő védőfelszereléssel,
felügyelettel azonnal elkülönítjük, a szülőt értesítjük.
A szülő köteles az egész napi elérhetőségét élő telefonszámmal biztosítani, és gyermekét a lehető
legrövidebb időn belül elvinni.
Az elkülönítés védőeszközei ( FFP2-es maszk és gumikesztyű) a Kondor Béla sétány 4-ben a titkárságon
és a portán kerülnek elhelyezésre, a Kondor Béla sétány 15-ben pedig az intézményegység-vezetői
irodában és a takarítónőknél.
A gyermek/tanuló az orvos által igazolt teljes gyógyulásáig, illetve a hatósági házi karantén
hivatalosan igazolt feloldásáig nem jöhet vissza az intézményi közösségbe.
A szülő, gondviselő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermekénél, illetve a vele egy
háztartásban élő, vagy közeli kapcsolatban lévő családtagjai közül bárki esetében felmerült a gyanú
a COVID-19 fertőzöttségre, vagy igazolt fertőzése van, hatósági karantént rendeltek el a vele egy
háztartásban élőkre vonatkozóan.
Védőfelszerelések használata, higiénia, napi fertőtlenítés:
- A biztonságos távolságtartás a gyermekek/tanulók speciális fejlesztési, esetenként ápolási
szükségletei miatt az intézményünkben nem mindig betartható. Ezért a maszk, arcpajzs
használata felnőtteknek ajánlott az osztálytermekben.
- A közösen használt területeken kötelező a maszk használata és a biztonságos távolság
betartása a dolgozók számára is.
- A folyamatos kézfertőtlenítés, illetve kézmosás a gondozási feladatok közben kötelező.
- A felnőtteknek kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek kezének a megszokottnál jóval
sűrűbb mosására.
- A termek, felületek, eszközök felületi fertőtlenítése egész nap folyamatosan történik, ebben a
pedagógusok és az asszisztensek együttműködése is szükséges.
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A mosdók, WC-k, kilincsek, ajtók, sokszor érintett felületek, billentyűzetek, egerek folyamatos
fertőtlenítését a takarítók végzik.
Napi takarítás: a gyermekek/tanulók intézménybe jövetele előtt, illetve után általános
fertőtlenítő takarítás történik minden nap.
Szellőztetés rendszeresen történik, amikor csak lehetséges nyitott ablakok mellett történik a
tanítás, fejlesztés, szabadidős foglalkozás.
A dolgozóknak váltóruha használata ajánlott.
A fertőtlenítést, a további higiéniai, takarítási feladatok elvégzését az intézményegységvezetők naponta ellenőrzik. Minden munkatársnak kötelezettsége jelezni számukra, ha
hiányosságot, problémát tapasztal. Az intézményegység-vezetők az esetleges problémákat
azonnali hatállyal jelzik az intézményvezetőnek.
A titkársági irodában, vezetői irodákban csak maszkban lehet ügyet intézni.

Tájékoztatás, együttműködés:
- A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az intézkedésekről és azok okáról.
- Minden kollégának jelzési kötelezettsége van a következő esetekben:
Dolgozót érintően:
1. Dolgozó igazolt COVID fertőződése.
2. Dolgozó hatósági karanténba kerülése.
3. Dolgozó igazolt COVID beteg kontaktja.
4. Dolgozó számára elrendelték a COVID tesztet.
5. Dolgozó COVID megbetegedésre utaló tüneteket mutat.
6. Dolgozóval egy háztartásban élő személy bármilyen érintettsége az 1-4. pontban.
A gyermekek/tanulók esetében tudomást szerez a következőkről:
1. Gyermeknek/tanulónak igazolt COVID fertőzése van.
2. Gyermekek/tanulók karanténba kerülése.
3. Gyermeknek/tanulónak igazolt COVID beteg kontaktja van.
4. Gyermek/tanuló számára elrendelték a COVID tesztet.
5. Gyermek/tanuló COVID megbetegedésre utaló tüneteket mutat.
6. Gyermekkel/tanulóval egy háztartásban élő személy bármilyen érintettsége az 1-4. pontban.
A jelzési út:
1. Intézményvezető értesítése:
2. Intézményegység-vezető értesítése
3. Az intézményvezető elektronikus úton további jelzést tesz a tankerület felé.
Egyéb intézkedések:
- A szülői értekezletek, megbeszélések online, illetve telefonos kapcsolattartással lehetségesek.
- Minden szerelési, javítási, szállítási munkát végző nem az intézményben alkalmazott személy
csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphet be és dolgozhat az intézményben.
Budapest, 2020. 09.10.
Pál-Horváth Rita
intézményvezető
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