JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL
A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei AMI-ban
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK
1.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket arra, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van. Ezt
követően a gyermek csak orvosi igazolással kapcsolódhat vissza az oktatás folyamatába.
1.2. Szülők, hozzátartozók benntartózkodása



A járványügyi készenlét ideje alatt a szülőkkel való kapcsolattartás elsősorban
elektronikusan; e-mail formájában, illetve a Kréta felületen keresztül történik.
Hivatalos ügyintézés gondviselő számára előre megbeszélt időpontban lehetséges.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
2.1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe
való érkezéskor annak használata mindenkire nézve kötelező jelleggel kérjük.
2.2. Az intézmény folyosóin és közösségi tereiben maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
2.3. A tantermekben az órák alatt nem kötelező maszkot viselni, egyéni igény szerint hordható.
2.4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök,
mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő
hatású szerrel való fertőtlenítésére.
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2.5. Zárt térben (termek, folyosók) a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében
kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
3. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
3.1. 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,
más- és vesebetegségek), vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak
tekintjük.
3.2. Igazolt hiányzás továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára.
3.3. 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.
4. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
4.1. Amennyiben egy gyermeknél. pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni.
Gyermek esetén gondoskodunk a szülő értesítéséről és kérjük, hogy minél előbb jöjjenek
érte.
4.2. A szülő megérkezéséig a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.
4.3. Amennyiben felmerül a Covid fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a Covid fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
4.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
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5. ISKOLÁNK
ÉS
TELEPHELYEINK
KAPCSOLATOS TOVÁBBI SZABÁLYOK

BIZTONSÁGOS

MŰKÖDÉSÉVEL

5.1. A közös használatú hangszerek fokozott fertőtlenítése elvárt és kötelező.
5.2. Az egyéni használatú hangszerek tisztán tartása ajánlott, kérjük ennek otthoni biztosítását.
5.3. A fúvós hangszereknél a víz ürítése a cseppfertőzés elkerülésének okán lehetőleg
biztonságos helyre és módon történjen. (pl. nyitott kuka, félreeső hely)
6. Források:




https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19
https://www.nnk.gov.hu
https://www.koronavirus.gov.hu

Telephelyeinken az adott intézmény intézkedési protokolljának betartása és betartatása az
irányadó.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben. A
módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül
sor. A módosításról az iskola honlapján és a helyben szokásos módon adunk tájékoztatást a
tanárok, szülők és tanulók számára.
Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend, valamint intézményünk
Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései érvényesek.
A fenti szabályok az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára és látogatójára nézve egyaránt
kötelező érvényűek, betartásuk közös érdekünk.
Kérjük, hogy csak hiteles – 6. pont – forrásokból tájékozódjanak.

Budapest, 2022. március 7.

Fodor Barbara
intézményvezető
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