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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek, és
folyamatosan végeznek az intézmény takarítói. A takarítások ellenőrzése megtörtént, és
folyamatosan zajlik.
1.2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük az NNK ajánlását, melyet
az 1. számú melléklet tartalmaz.
1.3. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján kell gondoskodniuk orvosi vizsgálatról.
2.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
2.3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés lép fel. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
2.2. A közösségi tereken a tanulók igyekezzenek a 1,5 m-es védőtávolságot betartani. A
közösségi tereken, folyosókon, a büfénél való sorban állásnál a szájmaszk használata kötelező.
A nevelőtestület tagjainak a tanári szobában javasolt a maszk használata, ha nem tartható be az
1,5 m-es védőtávolság. Jó idő esetén az óraközi szünetekben a gyerekek az udvaron
meghatározott beosztásban tartózkodhatnak.
2.3. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a gyerekeknek a szájmaszk viselése nem kötelező, de a
pedagógus a kockázati helyzetet mérlegelve kérheti a maszk használatát. Az informatika
termekben a maszk használata kötelező.
2.4. A tantermi oktatás során az osztályoknak bázistermeik vannak. A csoportbontások,
szaktantermet igénylő tanórák után, az osztályok váltása között a takarítók külön beosztás
szerint végzik a tantermek, öltözők fertőtlenítését.
2.5. Ének-zene és egyéb órákon a közös éneklést mellőzzük. Előtérbe kerül az egyéni éneklés,
a zenehallgatás és a zeneelmélet oktatása.
2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
2.7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

2.8. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Az idei tanévre tervezett németországi Diákcsere
program felfüggesztésre került.
2.9. Az első féléves úszásoktatás, a szakköri tevékenységek felfüggesztésre kerültek.
2.10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások mellett lehet megtartani.
2.11. Szülők, kísérők csak az iroda@kenderfoldiiskola.hu e-mail címen, illetve a 72/784-597,
vagy a +36 30 831 2568 telefonszámokon előre egyeztetett, illetve kijelölt időpontban
léphetnek be az iskola épületébe a főbejáraton. A hátsó bejárat használatára nincs lehetőség.
Belépéskor a szájmaszk viselése, és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
2.12. A tűzriadó próbát a második félévre halasztjuk.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a
kezét a bejáratnál kihelyezett fertőtlenítőszerrel. A tanulók a zsúfoltság elkerülése érdekében
7:30-tól folyamatosan léphetnek be az intézménybe betartva a fenti előírásokat. 2020. október
1-től csak testhőmérséklet-mérés után lehet az intézmény területére belépni. Az országos
tisztifőorvos által meghatározott, az intézménybe való belépéshez megengedett
testhőmérséklet: 37,8 C° alatti.
3.2. 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.
3.3. Köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Az ebédlőben a napközis tanulók tízóraiztatása az 1. és a 2. szünetben külön beosztás
szerint kerül megszervezésre.
4.2. Az ebédlőben a tanuló csak az osztálya számára meghatározott idősávban tartózkodhat. Az
ebédeltetés beosztása az ebédlő folyosó bejáratánál és az ebédlőnél kifüggesztésre került.
4.3. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására, illetve kézfertőtlenítésére, sorban állás esetén a megfelelő védőtávolság
betartására.

4.4. Az étkeztetésre vonatkozó további szabályok betartása, betartatása Komló Város
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének hatáskörébe tartozik.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1. Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
5.2. Az első félév iskolafogászati szűrésein az előírt szabályozások mentén tanulóink részt
vesznek.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
6.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek 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.
6.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A
beteg gyerek felügyeletére kijelölt terem az első emeleti Arizona szoba.
6.3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.

Komló, 2020. október 1.
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1. számú melléklet

A takarítással kapcsolatos feladatok

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a
nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása
azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
Az elvégzett takarításról takarítási napló készül.

