A Házirend kiegészítése
A Koronavírus járvány miatt iskolánk Házirendje, ideiglenes jelleggel, visszavonásig az alábbi
kiegészítéseket tartalmazza
1.

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.

2. A központi eljárásrend október 1-vel kiegészült a 3.2 és a 3.3 pontokkal - a kapuknál történő
testhőmérséklet-mérésre vonatkozóan. Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
3. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi
csoportosulások megelőzésére, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete
előtt. Ennek érdekében iskolánk tanulói 2020. szeptember 1-től – visszavonásig – az alábbi
rend szerint érkezzenek az iskolába.
Tagozat

Bejárás

Távozás és egyéb tudnivalók

Az évfolyamok ütemezetten
A Semsey-park kosárlabda kapujánál nyíló zöld kapun
érkeznek a főkapuhoz. A szülők –
Alsó tagozat át a díszköves udvar bejáratánál. A kapu 7.00-tól 8.00hacsak nem zuhog az eső – a
ig tart nyitva.
szökőkút körül várakozzanak.
A tanulók továbbra is a főbejáraton érkeznek, de nem
A főbejáraton keresztül az órarend
Felső tagozat kell az aulában várakozniuk, mehetnek egyenesen a
függvényében egyénileg.
termeikbe, az első lépcsőt használva.
A Virág utca felől, a tűzriadós bejáraton át. A kapu 7.30tól 9.00-ig tart nyitva. A földszinti folyosón jobbra
Gimnáziumi
A főbejáraton keresztül az órarend
tartva a tornacsarnok átjárója melletti lépcsőn
tagozat
függvényében egyénileg.
menjenek fel egyenesen a második emeletre,
tantermeikhez.
A két további bejárat megnyitásától azt reméljük, hogy csökken a találkozások száma.
1. Amennyire lehetséges, igyekszünk betartatni az 1.5 m-es távolságot a tanulók között. (Sorban
állás, várakozás). Erről, és az alapvető higiénés szokásokról, gyakorlatokról az első
osztályfőnöki órákon és a tanévkezdő tagozati gyűléseken részletekbe menően tájékoztatjuk
a tanulókat.
2. Az intézményi bejáratoknál és a vizes blokkokban fertőtlenítő folyadék áll rendelkezésre. A
gyakori kézfertőtlenítés ajánlott.
3. Orrot és szájat eltakaró maszk viselése tanórákon nem kötelező, de kérjük, legyen ilyen
maszk a tanulóknál. A pedagógusok által szükségesnek ítélt esetekben az iskolában viselniük
kell. Minden esetben hordaniuk kell azokat a közösségi terekben.
4. Kérjük az iskolába belépő vendégeket, szülőket, hogy amennyiben egyeztetett megbeszélésre
érkeznek, vagy ügyintézés céljával az iskolába belépnek, a belső tereken haladás közben
maszkot viseljenek!

5. Az órarend elkészítésénél arra törekszünk, hogy minél kevesebb legyen a tanulói mozgás,
teremváltás a tanítás során. Megoldhatatlan ugyanakkor, hogy bizonyos órákon –
testnevelés, informatika, csoportbontások – a diákok teremváltoztatás nélkül vegyenek részt.
6. A szeptemberi szülői értekezleteket időben széthúzva, a tágasabb tereinket igénybe véve, de
személyes megjelenés formájában tervezzük. Kérjük a járványügyi előírások betartását
partnereinktől (maszkviselés, kézfertőtlenítés).
7. A tanulói étkeztetést is úgy szervezzük meg, hogy csökkentsük az éttermekben a torlódás
kialakulásának lehetőségét.
8. A csengetési rendet módosítjuk: Minden óraközi szünet 15 perces lesz. Így könnyebben
szervezhető, hogy a tanulócsoportok több szünetre elosztva lehessenek az udvaron, illetve
könnyebb megszervezni, hogy a testnevelési órák között az öltözőkben csökkenjen a
torlódás.
Mindezen szabályok foganatosításától azt reméljük, hogy a járványhelyzet kialakulásának lehetőségét
minimalizáljuk.
Iskolánk közössége is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanév a megszokott mederben,
tantermen belül valósuljon meg.

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Házirendben foglalt Covid-protokolljának
kiegészítése – 2020. október 1.
Főbejárat (a felső tagozat bejárata): hőkamerás oszlop ellenőrzi a belépőket. Az ügyeletes tanár kézi
mérővel kontroll ellenőrzést végez, ha szükséges. A bejárat tágassága miatt torlódás nem alakulhat
ki.
Piros udvari bejárat ( az alsó tagozat bejárata): hőkamerás mobil pad ellenőrzi a belépőket. Az
ügyeletes tanár és diákönkormányzatos gimnáziumi tanulók kézi mérővel kontroll ellenőrzést
végeznek, ha szükséges. A bejárat tágassága miatt torlódás nem alakulhat ki.
Virág utcai bejárat ( a gimnáziumi tagozat bejárata): Az ügyeletes tanár és diákönkormányzatos
gimnáziumi tanulók kézi mérővel kontroll ellenőrzést végeznek, ha szükséges. A bejárat tágassága
miatt torlódás nem alakulhat ki.

Lázas betegség esetén az elkülönítés szabályai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján „amennyiben egy
gyermeknek, pedagógusnak vagy egyéb dolgozónak fertőzéses tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni.
Az iskolákban nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletének iskolákra
vonatkozó része 23. pontja alapján:
„iskolánként biztosítani kell 1 orvosi szobát, elkülönítővel”

Fenti jogszabály rendelkezései alapján az elkülönítőnek függetlennek kell lennie az orvosi
szobától.
Az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nem támogatja, hogy a köznevelési intézmény
az iskolaorvosi rendelőt jelölje ki COVID gyanús tünetesek elkülönítésére.
Az Iskola elkülönítő helyisége: ORVOSI VÁRÓ
A váró felszereltsége:
 kézfertőtlenítővel és papírtörlővel ellátott,
 illemhelyiség rendelkezésre áll, amit a takarító személyzet naponta fertőtleníti.
 szellőzése megoldott.
Tájékoztatom továbbá, hogy az elkülönítés során az alábbi szabályok betartására kell kiemelt
figyelmet fordítani.
1. Ameddig a szülő át nem veszi a beteg gyermeket, az iskolának biztosítani kell a
gyermek felügyeletét.
2. Fontos továbbá, hogy a más okok (például: sérülés) miatt szüleikre várakozó gyermekek
ne ugyanebben a helyiségben kerüljenek elhelyezésre.
3. A felügyeletet ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
4. Javasolt a beteg számára is a maszk viselése, melyet az iskolának biztosítania kell.
5. A várakozás alatt gondoskodni kell a folyamatos szellőztetésről.
Maszkviselés szabályai – belépés
Iskolánkban a közösségi terekben (folyosók, könyvtár, ebédlő, aulák, irodák) a maszk viselése
tanulóknak és felnőtteknek is kötelező.
Az iskolába csak azok a személyek érkezhetnek, akik a nevelő-oktató munka zavartalan
működését biztosítják.
Hiányzások igazolása

Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendhez kell tartanunk magunkat, mérlegelési
lehetőségünk nincs.
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok:
- láz
- köhögés
- nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,
hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Eljárásrend az otthon történő elkülönítésre:
A beteg gyermek - ha legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek
kezdete után legalább 10 nap eltelt -, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes
fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. Azaz

minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is
érvényesül!
Azok a tanulók, akik visszatérhetnek a diákok közé, orvosi igazolás birtokában
tehetik ezt meg.

