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A Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola járvány idején alkalmazott eljárásrendje:  

 

 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja! 

 A szülők/gondviselők kötelesek értesíteni az iskolát telefonon, ha a gyermeküknél koronavírus-

gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn. Amennyiben tüneteket észlelnek gyermeküknél, vagy a 

háztartásukban élőknél, a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak az orvosi vizsgálatukról. 

 A fertőzésveszély csökkentése érdekében az iskola területére csak rendkívül indokolt esetben, 

külön egyeztetés és engedély után léphetnek be. 

 A gyermekeket az iskola udvaráig kísérhetik, illetve ott várják meg a tanítási nap végén. 

 A koronavírus terjedését a személyi higiéné alapvető szabályainak betartásával tudjuk a 

leghatékonyabban megakadályozni. Az ehhez szükséges eszközöket az iskolában biztosítottuk, 

azok szakszerű használatára a gyermekeket felkészítettük. Az épületekben folyamatosan és 

szakszerűen fertőtlenítünk. 

 Az iskola egész területén a tanórákon javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése - kivétel a 

testnevelés órák, tömegsport foglalkozások. Nem kell szájmaszkot használni az ebédlőben. 

 Kötelező a szájmaszk használata az épületen belül a közösségi terekben, folyosókon. 

 A diákok reggel osztályonként, együtt mennek fel a tantermükbe, elkerülve a torlódást. 

 Az udvaron kerülni kell a nagyobb csoportosulást. 

 Ha tanítási idő alatt valamelyik gyermeknél betegség gyanúja merül fel, lázat mérünk, és 37,8 oC-

nál magasabb érték esetén a gyermeket a kijelölt karanténszobában helyezzük el, és haladéktalanul 

értesítjük a szülőt, gondviselőt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) protokollja alapján 

végezzük a felügyeleti szervek tájékoztatását. 

 A karanténszoba a főépület alagsorában lévő orvosi szoba. 

 A tantermekben fertőtlenítő szert helyeztünk el. A tantermek kilincseinek fertőtlenítését az órát 

tartó tanár távozásakor elvégzi. 

 Amely tantermekben több osztály is megfordul, ott a takarító személyzet elvégzi a 

felületfertőtlenítést. 

 A termeket tanítási időben nem zárjuk. Az időjárás függvényében az órák alatt is lehetséges, a 

szünetekben kötelező a szellőztetés. 

 A tanórán kívüli iskolai rendezvényeket is a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg. 

 A szülői értekezleteket elsősorban online módon szervezzük meg, a szülők személyes megjelenése 

nem engedélyezett. 

 A járványügyi megfigyelés alá helyezett osztályokban a digitális oktatást megszervezzük, a tanulók 

hiányzását nem kell írni. 

 A szülő/gondviselő alapos indokkal (pl.: krónikus beteg családtag miatt) kérelmezheti gyermeke 

iskolába járás alóli felmentését. Engedélyezés után a gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük, 

azonban, ha eléri a 250 órát a hiányzások száma, osztályozó vizsgára kell bocsájtani. 
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