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MELLÉKLET
az Ihász Gábor Általános Iskola Házirendjéhez
a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről


A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Mindnyájunk közös érdeke, hogy a fertőzések kialakulását megakadályozzuk,
ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy náthás, lázas, akárcsak enyhe tüneteket mutató betegség
esetén is fogják otthon gyermeküket, és gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról.



Iskolába érkezéskor a szülőknek gyermekeiktől a kapuban kell elköszönni.



Az épületbe való belépés után a gyermekek, pedagógusok, munkatársak, kézfertőtlenítése
megtörténik.



A fertőtlenítő szappanos kézmosás a mosdókban egész nap biztosított



Az intézmény helyiségeiben folyamatos a szellőztetés.



Tanórán tanulóknak a maszk viselése nem kötelező. Az osztályterem elhagyása esetén a
maszk használata kötelező.



Az iskolába csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülők
részére szervezett programokon való részvétel céljából léphet be külsős látogató.



Az intézménybe látogató, csak szabályosan használt maszkban jöhet be. A belépést, adatainak
feljegyzésével kontrolláljuk.



2020. október 1-től az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.



Az intézménybe csak abban az esetben lehet belépni, ha a meghatározott személy
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
amely 37,8 °C.



A felső tagozatos tanulók a gyűjtőszoba bejáratán lépnek be az épületbe, ahol a felsős
ügyeletes nevelő és a pedagógiai asszisztens méri meg a testhőmérsékletet, illetve fertőtleníti a
tanulók kezét.



Az alsó tagozatos tanulóknál az alsós aula bejáratánál, az alsós ügyeletes nevelő és a
pedagógiai asszisztens végzi a testhőmérséklet mérését, illetve a fertőtlenítést.



Abban az esetben, ha a tanulónak a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a tisztifőorvos
által meghatározott mértéket, a gyermeket elkülönítjük, majd rövid idő elteltével
megismételjük a testhőmérséklet mérését. Abban az esetben, ha a másodszori mérés is
meghaladja a 37,8 °C-ot, értesítjük a szülőt.



Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, az izolációs helyiségben elkülönítjük,
a szülőt pedig értesítjük.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél korona-vírus gyanú vagy igazolt fertőzés
van.



A hatósági karanténba kerülést igazolt hiányzásnak tekintjük.



Előre be nem jelentett hiányzás után a tanuló csak a háziorvos vagy a kezelőorvos igazolásával
jöhet újra az intézménybe. Házi karantén esetén a járványügyi feloldó határozatot szükséges
bemutatni.

