Az Újlaki Általános Iskola intézkedései a koronavírus helyzet kezelésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervnek megfelelően az
Újlaki Általános Iskola is a járványügyi készenlét idején külön rendet vezet be.
Az iskola minden olyan intézkedést megtesz, amely az adottságait figyelembe véve
megvalósítható.
Az intézmény dolgozói tőlük telhetően mindent igyekeznek megtenni a fertőzés
veszélyének elkerülésére, illetve csökkentésére.
Az iskola látogatásának rendje:
Külföldről hazaérkezettek két héttel a hazaérkezés után, egészségesen jöjjenek csak
iskolába. Ezt az iskola titkárságán és az osztályfőnöknek is jelezzék.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ június 12-i eljárásrendje alapján:
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges,
ugyanis koronavírus fertőzésre 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.
Az eljárásrend az otthon történő elkülönítésről az alábbit írja elő:
„A beteg gyermek 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.„
Vagyis minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek
egyike is érvényesül!
Az orvosi igazolást a betegség utáni ELSŐ tanítási napon az osztályfőnöknek le kell
adni.
A gyermek távolléte esetén, a szülő csak akkor élhet a 3 napos igazolással, ha
előre elkérte a gyermeket, ha nem, akkor a gyermek csak orvosi igazolással jöhet
vissza.
Önkéntes karantén nem lehetséges, csak orvosi igazolással lehet az iskolába
visszajönni.
A tartósan beteg gyerekek a megfelelő orvos igazolásával az iskolai oktatástól távol
maradhatnak.

COVID gyanús tünetekkel az orvosi szobában történik az elkülönítés és a szülőknek a
beteg gyerekeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az iskolából.
Az iskolába való belépés rendje:
Az épületbe két bejáraton keresztül lehet bejönni, az alábbi beosztás szerint:
A főbejáraton lép be az épületbe a felső tagozat, 1.a, 1.b 1.c és a speciális tagozat.
A Lublói utcai bejáraton pedig a 2.a,b, 3.a,b, 4.a, b osztályok. A kapu 7:30 és 7:50
között van nyitva.
A bejáratoknál belépés előtt a kihelyezett fertőtlenítőknél kell a kézfertőtlenítést
végezni.
Az épületbe a szülők nem jöhetnek be.Bármilyen külsős személy számára a belépés
csak maszkban és kézfertőtlenítés után lehetséges külön engedéllyel.
Az elsősöket és a speciális tagozat új diákjait szüleik egy hétig kísérhetik fel az
osztályterembe.
A személyes ügyintézés kerülendő. Amennyiben ez nem megoldható,kérjük telefonon
egyeztessenek időpontot.
Tanítás ideje alatti intézkedési rend:
A tanórákon nem kötelező a maszk viselése kivéve, ha a tanár ezt külön kéri.
Tanórákon kívül az iskola közösségi tereibenés a tanári termekben amaszk viselése
minden tanuló számára kötelező.
A 1,5 méteres védőtávolságot minden helyzetben be kell tartani.
A büfé csak úgy vehető igénybe, hogy a felragasztott távolságjelzőket megfelelően
használják és a várakozók maszkot viselnek.
A reggeli 7 órás ügyeletet az udvaron tartjuk, ha az időjárás ezt nem engedi meg,
akkor az aulában, ahol a maszk viselése kötelező.
Minden tanulónál legyen maszk, papírzsebkendő és kézfertőtlenítő a személyes
higiénia és biztonság lehető legnagyobb megőrzése érdekében.
Az étkezés rendje:
Az étkezésekre az osztályok külön beosztás szerint mennek.
Az ebédeltetésegymeghosszabbított szünet alatt évfolyamonkénti beosztás szerint
történik.
Tanórán kívüli foglalkozások, a napközi és a hazamenetel rendje:
Az intézményen kívüli, nagyobb tömegeket megmozgató programokat kerüljük.
Programjainkat osztályszinten rendezzük és tartjuk meg.

Csak saját tanulóink számára rendezhetünk az alapfeladat ellátásához
kapcsolódó foglalkozásokat.
A nem napközis gyerekek az utolsó tanítási órájuk után hagyják el az épületet.
A gyerekeket a napköziből 14 órakor, 16 órakor, valamint 16:40-kor kísérjük le a
kapuhoz. Kérjük a szülőket, hogy az első héten írják be az üzenő füzetbe, hogy melyik
nap hánykor jönnek a gyermekükért.
Mivel tanulólétszámunk meghaladja az 500 főt, amennyiben a délutáni otthoni tanulás
felügyelete a családban megoldható, és ezt vállalják, kérjük, hogy tanítás után vigyék
haza gyermeküket, így a megfelelő távolságtartás jobban kivitelezhető.
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