BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA
COVID-19 INTÉZKEDÉSI TERVE
2020/21-ES TANÉV

Tanévnyitó

Központi tanévnyitó rendezvényt csak az első és ötödik osztályos tanulóknak tartunk, a
többieknek ez az első tanítási napon, osztálykeretek között valósul meg.

Belépés, beléptetés

A tanulókat kísérő szülők, hozzátartozók nem léphetnek be az épületbe. Ez alól csak kivételes
esetben lehet eltérni: előzetesen megbeszélt időpont szerint, ügyintézés céljából és maszkban.
Az iskolába csak láztalan

(37 °C testhőmérséklet alatti) gyermek léphet be!

Igazolások

Betegségből felépülve csak ezt igazoló orvosi igazolással lehet újra közösségbe jönni. A szülő
által külön engedély nélkül igényelhető igazolt napok száma 10 munkanapra (két hét)
emelkedik.

Kézfertőtlenítés, óvintézkedések

Az iskola mindenkinek kézfertőtlenítési lehetőséget biztosít. Saját fertőtlenítő használata ezen
felül javasolt. Kézfertőtlenítésre minden tanulónak joga és lehetősége van, kivéve a tanórák
alatt. Szájmaszk viselése a tanulóknak nem kötelező, bár 12 éves kor felett ajánlott. Felsős
tanulók vizet - előre a padjukhoz készített üvegekből/kulacsokból - akár a tanórák alatt is
ihatnak.

Iskolai elkülönítő

Ha intézményben tartózkodó gyermeknél lázat, vagy betegség egyéb tüneteit észleljük,
(felügyelet alatti) elkülönítőbe kerül. A körzeti orvost erről azonnal értesítjük, aki megteszi a
szükséges további lépéseket. Értesítjük az elkülönítőbe került gyermek szüleit is, akik kötelesek
minél előbb személyesen átvenni a tanulót.

Szociális távolságtartás

A lehetőségekhez mérten igyekszünk betartani a szociális távolságtartás szabályait. Ennek
érdekében:
-

törekszünk ezt támogató tantermi ülésrendek kialakítására
a

testnevelésórát,

napközis

szabadidős

tevékenységet,

stb.

lehetőség

szerint

külső

helyszíneken tartjuk
Öltözékről napi szinten ennek megfelelően kérünk gondoskodni!

Sorakozók

Igyekszünk ezen felül minimalizálni a szervezett várakozások (sorakozók) számát.
- Udvari szünetre való levonulásnál sorakozót nem tartunk.
- Az udvari szünet végeztével az osztályokat egymástól kellő távolságra sorakoztatjuk

- Az ebédlőben az ebédre várva egyszerre maximum 5 fő sorakozhat, a többiek az ebédlő előtti
udvaron várnak a felügyelőtanár beléptető jelzésére.

Kommunikáció

Mindezekről a tanulókat az első tanítási napon, a szülőket
szülői értekezleten tájékoztatjuk

az

iskola honlapján, illetve az első

