AZ OSZTRÁK-MAGYAR EURÓPAISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE
A 2021/2022-ES TANÉVBEN JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága
által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az OME intézményi sajátosságai
figyelembevételével.
Az intézményi protokollmódosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az
EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.
Az OME diákjai a protokoll előírásait tanórán, osztályszinten megbeszélik (a saját korosztályuk
szintjén).
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
A biztonságos környezet kialakítása érdekében alapos, fertőtlenítő takarítást végeztek az
intézmény minden helyiségében. A fertőtlenítő takarítás a továbbiakban is, a tanév során
folyamatosan folyik.
Az intézménybe lépő és tartózkodó tanulók, oktatók, dolgozók számára biztosítani kell a
vírusölő kézfertőtlenítés lehetőségét.
Ennek biztosítására kézfertőtlenítő gél adagoló került elhelyezésre minden olyan területen, ahol
a kézfertőtlenítés fokozottan szükséges: a portán, az osztálytermek, az igazgatói titkárság előtt,
az informatika tanteremben, a tornaterem bejáratánál, az orvosi váróban, az ebédlők, valamint
valamennyi csoportterem előtt.
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Az ebédlőkben, valamint az Intézmény minden mellékhelyiségében vírusölő hatású kézmosó
folyadék kerül az adagolókba.
Az Intézmény bejáratánál, belépéskor mindenki köteles a kezét fertőtleníteni.
Szeptember 6-án, a hagyományoktól eltérően, közös tanévnyitó ünnepségre nem kerül sor.

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Egyelőre nem tervezünk nagyobb iskolai rendezvényeket. Egy napos kirándulásokat, ill.
belföldi utazásokat lehet tenni a higiéniai szabályok betartásával, de külföldre jelenleg nem
tanácsos utazniuk az osztályoknak. Projektnapokat ottalvás nélkül szabad szervezni.
Az iskola megtesz mindent annak érdekében, hogy elkerülje a tanév alatt a csoportosulásokat
az intézményen/telken belül, valamint az iskola előtt is.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, ennek
érdekében az osztályfőnök ülésrendet alakít ki, amely mindig legalább 30 napig érvényes.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, ha a tanuló szeretné, de nem
kötelező. Amennyiben azonban egy osztályban több mint 4 gyerek beteg, bármely pedagógus
kötelezővé teheti a maszkviselést a tanóra és az épületben töltött szünet idejére is.
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A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a folyosókon, közösségi
termekben, területeken, akkor az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése.

A tanteremi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – tanácsos
elkerülni. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben
felületfertőtlenítést kell végezni.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
tanácsos mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért
a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell, amennyiben ez
lehetséges.
A gyakorlati képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok
váltása között. Ugyanez vonatkozik a tornaórákon használatos eszközökre, sportszerekre is.

3.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSA
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára
fel kell hívni a figyelmet.
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét.
A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
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Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket

megelőzően

és

azokat

követően

szappanos

kézmosással

vagy

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
Az intézmény tantermeinek, szaktantermeinek rendszeres szellőztetéséről az oktatók
kötelesek gondoskodni (15-20 percenként). Kötelesek minden foglalkozás végén vagy
maguk szellőztetni, vagy felszólítani az arra kijelölt diákokat, hogy a szünetben
szellőztessék ki a helyiséget, illetve a foglalkozások kezdetén meggyőződni arról, hogy a
szellőztetés valóban megtörtént. A szellőztetés elmaradása esetén gondoskodnak annak
pótlásáról.
Az iskolában használt szemléltető eszközök, oktatási anyagok, játékok, sporteszközök,
játszótéri eszközök, szerszámok, számítógépek és más informatikai eszközök felületét
rendszeresen fertőtlenítenie kell a pedagógusoknak vagy pedig felügyeletük és útmutatásuk
mellett a tanulóknak.
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására
és kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok csoportos keveredése lehetőség
szerint elkerülhető legyen.
Az ebédlő előtt a sorban állás maszkban történik, és lehetőség szerint a megfelelő
távolságtartásra is ügyelni kell (piros jelölő vonalak!)
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében az iskolaorvosifeladatok elvégzése a
járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés,
zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A szűrővizsgálatok
helyszínén az Intézmény biztosítja a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét,
gondoskodik a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
protokoll „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges
(vizsgálatok felfüggesztése, az orvosi szoba és az eszközök fertőtlenítés, és alapos szellőztetés)
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6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége vagy például immunszupprimált állapota miatt, és az erre
vonatkozó orvosi igazolást bemutatja, igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak
tekintjük továbbá, ha a tanuló részére hatósági karantént rendeltek el. Ezen időszakban a tanuló
az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
módon részt vehet az oktatásban.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az aktuálisan érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell
hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát és az orvos
utasításainak alapján járjanak el.
Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személy számára a maszkon túl gumikesztyű
használata is előírt.
A megbetegedett tanuló az Intézménybe kizárólag orvosi igazolással vagy Covid-19-fertőzés
esetén az előírt karantén lejárta után térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie.
Általánosságban érvényes minden betegség miatt távolmaradó tanár és diák esetében,
hogy csak orvosi igazolással (vagy tünetmentesen + érvényes negatív PCRteszteredménnyel) térhet vissza az intézménybe.
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8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
Annak érdekében, hogy az Intézmény felkészült legyen a tantermen kívüli digitális munkarend
esetleges ismételt bevezetésére, a nevelőtestület kidolgozza erre vonatkozó protokollját is, és
felkészül az MS-Teamsre történő zökkenőmentes átállásra.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát az Intézmény alapadatairól, amennyiben bebizonyosodik, hogy az
Intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírustesztje
pozitív. Az adatok alapján az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen
megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az Intézményben más munkarendet.
Az Intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az EMMI dönt.
Az Intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
Az intézményvezetés is kezdeményezheti az iskola digitális oktatásra történő átállítását.
Tekintettel arra, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási
folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik,
arra kérjük a szülőket, hogy biztosítsák gyermekük számára az erre megfelelő eszközt.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az Intézményt
oktatási célból nem látogathatják.

9. KOMMUNIKÁCIÓ
A járványügyi készültség idején kizárólag az Intézmény vezetője által közölt információk az
irányadóak.
Budapest.2021.szeptember 3.
Evelin Stanzer MSc
Intézményvezető
7

