Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5. Telefon: 34/587-560 Fax: 34/487-844
Honlap: www.eotvos-tata.sulinet.hu E-mail: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium
járványügyi intézkedési terve

A nevelési oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél igazolt fertőzés van. Kérjük, hogy arról
is azonnal értesítsék az iskolát, ha a tanuló kontakt személyként hatósági karanténba került.
A hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni, amikor a tanuló újra iskolába jön.

I.

Tájékoztatás az intézmény fertőtlenítéséről és takarításáról

Iskolánkban megtörtént az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás a Nemzeti
Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően.
A tanórák alatt a takarítók fertőtlenítő takarítást végeznek a folyosókon, mosdókban, WC-kben
(ajtó-, és ablakkilincsek, villanykapcsolók, csaptelepek stb.).
A tanítási órák befejezését követően az iskola minden helyiségére kiterjedő teljes körű
fertőtlenítő takarítás történik.

II.

Az intézmény látogatása, kirándulások szervezése

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.
Intézményünk nem tervez külföldi osztály-, és tanulmányi kirándulást.
Kérjük a szülőket, hogy részesítsék előnyben a kapcsolattartásnak a személyes megjelenés
nélkül megvalósítható formáit. Amennyiben lehetséges az intézmény titkárságát és tanárait
telefonon, e-mailben vagy a KRÉTA üzenő felületén keressék.

III.

Biztonságos környezet kialakítása

Az iskola bejáratainál és a folyosókon elhelyezett kézfertőtlenítők használatára kérünk minden
intézményünkbe érkezőt, tanárt és diákot egyaránt.
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A mosdókban fertőtlenítő hatású szappanokat és papírtörlőket helyeztünk el.
Az intézmény teljes területén (közösségi terekben és osztálytermekben is) kötelező a szájat és
az orrot eltakaró maszk használatát és a tanulók fokozottan ügyeljenek a távolságtartásra.
A tanórákat közötti szünetekben a folyosókon felügyelő kollégák ellenőrzik, hogy az
osztálytermekben megtörtént-e a szellőztetés.
Az informatika szaktantermekben az eszközök fertőtlenítését (billentyűzet, egér,) az órát tartó
szaktanár végzi a tanórát megelőző szünetben.
A használni kívánt sporteszközök fertőtlenítését a szaktanárok végzik a tanórát megelőző
szünetben.

IV.

Az iskolai étkeztetés

Kérjük az iskolában étkezőket, hogy sorban állás esetén tartsák be a védőtávolságot és
viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos kézmosásra.

V.

Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és
vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógussal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

VI.

Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is
gondoskodunk, akinek feltétlenül fel kell hívnia telefonon a tanuló háziorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján kell eljárni.
A jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően az Operatív Törzs, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ és az EMMI együttműködve ad iránymutatást.

