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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
Érvényes: 2021. november 20-tól
Az elmúlt hetekben fokozódik intézményünkben is a COVID fertőzésveszély, mind a tanulók,
mind a pedagógusok körében. Ezért újra bevezetjük, illetve megerősítjük azokat a szabályokat, amelyekkel csökkenthetjük a fertőződés valószínűségét.

(1)
A 2021/2022. tanévben a koronavírus-járvány elleni védekezésben a mechanikus magatartási
védelmi szabályokról áthelyeződnek a hangsúlyok. Az Emberi Erőforrások Miniszterének augusztus 25-én keltezett, VIII/4541/2021/KOAT iktatószámú levele kimondja: „Magyarország a
koronavírus világjárvány ellen elsősorban oltással védekezik.” A 12 év felettiek számára elérhető a koronavírus elleni védőoltás. A tanév kezdetén iskolai oltásokat szerveztünk, köszönjük
a segítségüket és jelentkezésüket. Az interneten regisztrálni lehet a még beoltatlan 12 év feletti
gyermeket, és mindenki számára nyitva van az időpontfoglaló. Kérjük, hogy aki még nem olttatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál, vagy regisztráljon, és foglaljon időpontot az interneten! https://vakcinainfo.gov.hu

(2)
A miniszter tájékoztatása szerint főszabály, hogy járványos megbetegedés miatt tanügyi intézkedés csak az óvodában, az általános iskola 1–6. évfolyamán, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban történik majd. A kormányhivatal népegészségügyi osztálya által elrendelt hatósági házi
karantén esetén a tanuló nem jöhet iskolába! Mulasztása orvosilag igazolt, ezt a szülőnek nem
kell már külön igazolni. Tantermen kívüli digitális oktatás nem lehetséges, ezért a tananyagot a
Krétában – az egyébként szokásos gyakorlatnak megfelelően – a foglalkozást tartó pedagógus
közzé teszi a védettségi igazolvány hiánya miatt mulasztó tanulóknak. Azoknak, akik a pozitív
tesztet adó tanulóval/pedagógussal nem találkoztak, illetve a védőoltás felvétele után
védettségi igazolvánnyal rendelkeznek – feltéve, hogy más miatt nem hiányoznak – továbbra is jönnek iskolába. Továbbra is fontos, hogy az iskolai közösségbe csak az jöhet, aki
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teljesen egészséges! Fontos, hogy aki észleli magán a koronavírusos fertőzés miatti megbetegedés tüneteit, az semmiképpen ne jöjjön iskolába! Kérjük, azok se jöjjenek, akiknél
nagy valószínűséggel fennáll a fertőzés kockázata, legalábbis addig, amíg ki nem zárták
azt a kockázatot. Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! Felhívjuk figyelmüket, hogy kötelesek
az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! Értesíteni
először az osztályfőnököt kell! Igazolt fertőzés esetén az intézményt, ehhez kérjük, hogy használják a Kréta e-Ellenőrző COVID bejelentőjét! Ennek használatáról tájékoztatót az alábbi hivatkozáson érhetnek el. https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=53772362

(3)
A közösségi terjedés megfékezése érdekében és a zárt térben való tartózkodási idő várható növekedése miatt a teljes tanítási idő alatt az intézmény közösségi helyiségeiben
mindenki számára kötelező az orrot és a szájat folyamatosan eltakaró védőmaszk viselése. Ez alól kivételt jelentenek az udvaron tartózkodás ideje, továbbá az étkezés. A maszkhasználat a tantermekben nem kötelező, de ajánlott. Az irodákban, a szertárakban, az elzárt helyiségekben és tanári szobában sem kötelező a maszkhasználat, ha ott csak az oda beosztott alkalmazott van jelen, illetve ha a biztonsági távolság tartható. A védőmaszkról a tanuló, illetve a
gondviselője köteles gondoskodni!

(4)
Alapvető a következő előírásoknak a betartása: kézfertőtlenítés, szellőztetés, köhögési etikett
és távolságtartás megtartása, a zsúfoltabb közösségi terek kerülése! Az épületbe történő bejövetelkor kötelező a kézfertőtlenítés, kollégiumi visszaérkezéskor testhőmérés! Fontos napközben a gyakori kézmosás!

(5)
Az intézménybe az alábbi személyek léphetnek be:
a) az intézményi alkalmazottak,
b) az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, képzésben részt vevő személyek,
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c) az intézményvezető engedélye alapján az a személy, aki az intézmény működésének biztosí-

tása céljából elháríthatatlan tevékenységet végez,
d) szülök csak az alábbiak szerint:

 Az óvoda tagintézményben az érkező és távozó gyermeket csak 1 személy kísérheti, és
törekednie kell az épület mielőbbi elhagyására, számukra kötelező az orrot és a szájat
folyamatosan eltakaró védőmaszk viselése és a kézfertőtlenítés.
 Az általános iskola tagintézményben a tanulókat a szülők nem kísérhetik az épületbe,
várakozni az épület előtt, vagy az udvaron lehet.
 A székhelyintézménybe csak előzetes egyeztetés után, intézményvezetői engedéllyel.
A belépés csak a főbejáraton engedélyezett és várakozni a titkárság előtt lehetséges.
A belépő személyeknek kötelező a maszkiviselet és a kézfertőtlenítés.

(6)
Az (5) pontban nem meghatározott személyek csak az SZFHÁT/122787-1/2021-ITM számú
Egyedi Miniszteri határozatban rögzített feltétellekkel léphetnek be:
a) az EU 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazol-

vány, vagy
b) a 60/2021. (II.12.) Kormányrendelet szerinti védettségi igazolvány vagy applikáció, vagy
c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány

birtokában az intézményvezető által egyeztett időpontban és módon.
A belépő személyeknek kötelező a maszkiviselet és a kézfertőtlenítés.

Kelt: Hajdúdorog, 2021. november 23.

Végh Attila
Intézményvezető
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