A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában, a 2021/2022. tanévben, a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2021/2022-es tanév rendes
tanítással kezdődik, de iskolánknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni a
minisztérium által kiadott iránymutatást. Ennek megfelelően próbáljuk megkezdeni az iskolai
munkát.
-

Az intézményben kizárólag egészséges és tünetmentes tanuló tartózkodhat. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus gyanúja vagy fertőzés áll fenn.

-

Kérjük a Szülőket, hogy betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés stb.) esetén ne
engedjék gyermeküket iskolába. Ha az iskolában napközben lázat mérünk, vagy egyéb
tünetet tapasztalunk, az EMMI által kiadott protokollnak megfelelően a tanulót azonnal
elkülönítjük, és értesítjük a szülőt. A szülő feladata a gyermek háziorvosának az értesítése
telefonon. A tanuló betegség miatti hiányzás esetén az iskolába csak akkor jöhet, ha az első
tanítási napon érkezéskor osztályfőnökének leadja az orvosi igazolást arról, hogy a gyermek
közösségbe jöhet. Betegség miatti szülői igazolást nem tudunk elfogadni. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.

-

A pedagógusok is a munkát csak egészségesen vehetik fel.

-

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi helyzet fennálltáig az iskola épületébe csak
indokolt esetben lépjenek be.

-

Szeptember 1-jén 8 órakor tanévnyitó ünnepélyt tartunk az első évfolyamosoknak és
szüleiknek a Platán udvaron, a többi osztály a pedagógussal a tanteremben hallgatja a
műsort.

-

A szülőket kérjük, hogy a gyermekektől a Holló utcai zöld kapu, illetve a bejárati ajtó előtti
területen (udvaron) búcsúzzanak el, elkerülve a torlódást az ajtóknál.

-

Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden
belépőnek az alapos kézmosást vagy kézfertőtlenítést javaslunk (a gyerekek, tanulók
esetében inkább a szappanos kézmosás javasolt).

-

A tanítási nap végén az alsósokat a szüleik az udvaron, rossz idő esetén az aulában vehetik
át. Kérjük, hogy a szülők csak az átvétel időpontjában tartózkodjanak az intézményben.
Reggeli ügyeletet 7:00 és 7:30 között tartunk az ebédlő melletti teremben. Kérjük,

-

hogy a reggeli ügyelet csak indokolt esetben igényeljék gyermekük számára.
-

A tantermekben, mosdókban a tanulók számára kézfertőtlenítőt biztosítunk. A
takarítók felületfertőtlenítővel áttörlik, a mosdókat, a kilincseket, az öltözőket
szünetekben is fertőtlenítik.
-

A tanórák közötti szünetekben a tanulók az iskola udvarán az osztályok számára

kijelölt helyen tartózkodnak. Becsengetéskor az alsósok a számukra kijelölt helyen
sorakoznak. A felső tagozatos diákok sorakozó nélkül a következő órájuk helyszínére
indulnak.
-

Az iskola helyiségeinek ablakait az időjárástól függvényében nyitva tartjuk, szünetekben a
hetesek és a pedagógusok segítségével kötelezően szellőztetjük.

-

Étkezések előtt az alapos szappanos kézmosás kötelező. Az ebédeltetés11:30-kor
kezdődik, minden tanuló az osztályával a kijelölt időpontban ebédel, az alsósok 11:30-tól,
a felsősök 13 órától.

-

A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban, az udvaron vagy a Damjanich utcai
sportpályán tartjuk. Az alsós osztályok a tantermükben öltöznek.

-

A szülői értekezleteket az osztályoknak kijelölt időpontban online formában tartunk. A
kapcsolattartást segítik az online oktatásban már használt csatornák (pl: messenger
csoportok, Microsoft Teams stb.).

Kérjük tanulóink és szüleik együttműködését és a szabályok betartását. Közös felelősségünk,
hogy fenn tudjuk tartani az oktatás hagyományos formáját és megóvjuk diákjaink és az iskola
dolgozóinak egészségét.

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 10.

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola vezetősége

