TÁJÉKOZTATÓ
A PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL
1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. A diákok és az
intézmény dolgozói számára az intézménybe érkezéskor kötelező a vírusölő hatású
kézfertőtlenítő használata. Minden további látogató és szülő számára kötelező a kézfertőtlenítés
és a maszkviselés is! A szülők csak nagyon indokolt esetben léphetnek be az iskolába.
A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő
hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására és betartatására. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. A személyi higiéné alapvető szabályairól
a tanulók részletes tájékoztatást kapnak az első tanítási napon az osztályfőnöktől.
Az intézményben biztosított a napi többszöri fertőtlenítő takarítás. Az iskolában használt
eszközöket (pl. sporteszköz, számítógép) rendszeresen fertőtlenítjük. Minden osztály a saját
termében tartózkodik, vándorlás nincs. Kivéve az informatika terem, és a tornaterem.
2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló
látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek (pl.
hirtelen 38 C feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
A tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény előtt csoportosulni TILOS!
Iskolánk reggel 7:30 órától tart nyitva. A belépés kizárólag tanulóink számára lehetséges, azaz
szülő az intézmény területére: az épületbe és az udvarra sem léphet be! Lehetőség szerint a
tanulók csak 7.30-tól érkezzenek az iskolába.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Ha erre igény
van, kérjük a tisztelt Szülőket, legyenek szívesek a maszkról gondoskodni!
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A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5
méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy
az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
A tanulók kötelesek az utolsó tanítási óra után elhagyni az intézmény területét!
A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó kulturális programok
megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezése átmenetileg nem lehetséges.
A szülői értekezleteket a járványügyi előírások figyelembe vétele miatt online formában
bonyolítjuk le. A szabályok betartása érdekében fogadóórát sem tartunk, hanem szükség esetén
egyéni időpont egyeztetést követően lehetséges a szaktanárokkal való konzultáció. A tanév
során a továbbiakban, amennyiben lehetséges, a szükséges információk elsősorban a KRÉTA
felületen keresztül, az iskola hivatalos honlapján keresztül, vagy a zárt facebook csoportokban
fognak eljutni a szülőkhöz.
3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az intézményben a megjelölt helyen tudunk étkezést biztosítani.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók alapos szappanos kézmosására,
kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy sorban állás esetén a
védőtávolság betartható legyen.
4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések…stb) , vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről
orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A tanuló
távolmaradásával kapcsolatos szabályokat az intézmény Házirendje tartalmazza.
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5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal
értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Ezzel egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a
lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/gondviselő
figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A tanuló az iskolába
– hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
6. KOMMUNIKÁCIÓ
Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap. Kérjük, hogy az
itt található információkat tekintsék hitelesnek.
Kapcsolattartás: telefon lehetséges.

Békéscsaba, 2020. augusztus 31.

Kulcsár Sándor
igazgató
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