Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola
Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről
1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (különösen láz, száraz
köhögés, légszomj, fáradtság), a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
2. Az intézmény bejáratánál kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata a
belépéskor kötelező. Továbbá az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden
belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább
javasolt a szappanos kézmosás).
3. Érkezéskor a tanulók az Egressy terem felőli bejáratnál jöhetnek az intézménybe, a
távozáskor pedig a porta melletti kijárat használata kötelező.
4. Kötelező felhívni a gyermekek figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
6. Az intézmény közös helyiségeiben (folyosó, mosdó) kötelező a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése. Kiemelt figyelmet kell fordítani, a folyamatos, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre (zárt tér, folyosók, szociális helyiségek).
7. Az iskolában használt hangszerek, eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
8. 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/gondvisdelő 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.
9. A gyermekek részére kötelező, egyszer használatos maszkról a szülőknek kell
gondoskodnia.
10. A szülők csak indokolt esetben, telefonon előre egyeztetett időpontban tartózkodhatnak
az iskola épületében. A gyermekük hangszeres órájának ideje alatt a folyosón történő várakozás
nem megengedett (csoportosulások megelőzése).

