Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és
Gimnázium
Járványügyi szabályzat
1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek, dolgozók
látogathatják.
2. Ha az intézményben gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, az illetőt azonnal el kell különíteni.
3. Ha a pedagógus egy tanulónál betegség tüneteit észleli, elkülönítés céljából
azonnal értesíti telefonon a titkárságot. Az elkülönítésre szolgáló helyiség a zeneiskola bejáratánál található történelemszertár.
4. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű, maszk viselése kötelező (ezek az eszközök az elkülönítőben rendelkezésre állnak).
5. Beteg tanulók esetén a szülőket meg kell kérni, hogy haladéktalanul vigyék
haza gyermeküket, és gondoskodjanak orvosi ellátásáról.
6. A tanulói hiányzások a KRÉTA rendszerében naprakészen rögzítendők.
7. Ha a tanuló nem jön iskolába, a szülő lehetőleg a hiányzás első napján délelőtt
10 óráig értesítse az osztályfőnököt a távolmaradás okáról.
8. A szülő értesíti az iskolát, ha a gyermeknél igazolt koronavírus fertőzés áll fenn.
9. A gyógyult gyermek, illetve felnőtt csak és kizárólag orvosi igazolással térhet
vissza az iskolába.
10. A szülők gyermekeik iskolába kísérésekor az intézmény épületébe nem jöhetnek be. Az intézmény épülete előtti csoportosulás kerülendő.
11. Az első osztályos tanulókat a pedagógiai asszisztensek segítik az épületen belüli közlekedésben.
12. Az intézménybe érkezéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.
13. Tantermi oktatás során törekedjünk a gyakori szellőztetésre, jó idő esetén az
ablakok nyitva tartására.

14. Az iskola épületében az étkezések és a sportfoglalkozások kivételével a
maszkviselés mindenki számára kötelező. A maszk levételére a tanórákon és a
tanórákon kívüli iskolai foglalkozásokon, mérlegelve a tanórák körülményeit
és/vagy a szülő/tanuló megalapozott kérését, a foglalkozást vezető pedagógus
adhat engedélyt.
15. Az osztályfőnökök rendszeresen ellenőrzik a maszkok szabályos viselését, és
figyelmeztetik a tanulókat a maszkok higiénikus és biztonságos használatára.
16. A szülők gondoskodnak arról, hogy a tanulóknál legyen maszk, lehetőség szerint tartalék is.
17. A reggeli ügyeletes tanár ellenőrzi (ha kell, segíti) a belépők kézfertőtlenítését.
A nem az osztály saját termében órát tartó pedagógus megkéri a heteseket,
hogy a tantermekben elhelyezett felületfertőtlenítővel töröljék át a padokat
és a székeket.
18.Az informatikatermekben a billentyűzetek és monitorok fertőtlenítéséről a
szaktanár gondoskodik.
19. A takarítók a tanórák alatt az ajtókilincseket fertőtlenítik.
20. A folyosókon a takarítást a mindenkori reggeli ügyeletes pedagógus ellenőrzi.
21. Törekedni kell arra, hogy az osztályok egymás között tartsák meg a megfelelő
távolságot, és a 12 év alatti diákok csak indokolt esetben vegyék igénybe a közösségi tereket.
22. A testnevelés- és technikaórákon használt eszközöket fertőtlenítés céljából elkülönítve kell elhelyezni.
23.Az ebédlőben kerülendő az evőeszközök indokolatlan fogdosása (az alsó tagozatos diákok számára az evőeszközöket az ebédeltető pedagógus osztja ki osztályonként, tálcáról).
24. A napközis tanulók a reggelit és az uzsonnát az osztálytermeikben fogyasztják
el, az étkezések idejére a tanulóasztalokra otthonról hozott asztalkendőt terítenek.
25. Az énekórákon a közös éneklések ideje 1 -6. évfolyamokon a minimálisra korlátozandó.

26. Külső és belső helyszínen megvalósuló tanórán kívüli közösségi programok
szervezése minden esetben intézményvezetői engedélyhez kötött.
27. Jelen járványügyi szabályzat visszavonásig érvényes.
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