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A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM
INTÉZKEDÉSI TERVE
A 2020/2021-ES TANÉVBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL
(módosítva: 2020. 10.12.)

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
által
2020.10.01-én
módosított
eljárásrendet
alkalmazzuk a járványügyi helyzettel kapcsolatban, melyet teljes
terjedelmében adunk közre az alábbiakban. Minden kérdésben ennek
útmutatásai alapján járunk el. Kérjük a gimnázium közösségének tagjait
és a velük érintkezésbe lépőket, vegyék figyelembe az eljárásrend
ajánlásait, s kövessék, lehetőség szerint, pontról pontra ezt a protokollt.
Az alábbi kiemelt pontok betartását különösen fontosnak tartjuk az
iskola minden polgára számára:
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban
és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott
foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási
munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség
teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a
gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy
nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú
személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérsékletmérési pontig
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési
intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a
gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés
értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az
intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg
az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C).
Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt
mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi
gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a
törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
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Gimnáziumunkban 2020. 10.12-től kötelezővé tesszük mindenki
számára az iskola egész területén a maszkviselést órákon (egy-egy
speciális óra kivételével, pl. testnevelés), és órákon kívül, teremben,
folyosókon és a tanárikban egyaránt!
Együttműködésüket köszönjük!

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a
mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni
öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás.
Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden
belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók
esetében javasolt a szappanos kézmosás).
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a
rendszeres fertőtlenítésére.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok
betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően
szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot.
Az úgynevezett köhögési etikett betartása mindenkitől
elvárható: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd
a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom
függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Felhívjuk a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy amennyiben
két héten belül a diák vagy valamelyik családtagja, akivel érintkezett,
külföldön tartózkodott, ezt a tényt az iskolában (az osztályfőnöknek és
az iskolatitkárságnak is) be kell jelenteni.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
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gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
(+36305594373; leowey.gimnazium.pecs@gmail.com).
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 gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma
mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi
szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
Amennyiben egy diáknál, vagy pedagógusnál, vagy egyéb
dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola titkárságát, valamint az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről.
Diák esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell,
akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az
orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és
maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos,
hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó
kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel
kapcsolatos teendőket.
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A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell
fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új
koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást,
védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Esetleges fertőzés esetén az adatok alapján az EMMI és az NNK
közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben
más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális
munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a
jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást
kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend
szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az
NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a
tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók
online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában –
elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.
Nyomatékosan felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy
elsősorban hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással
kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein
kell követni.
Gimnáziumunk
aktuális
járványügyi
www.leoweypecs.hu honlapon tájékozódhatnak.
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