
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

A SZINVAVÖLGYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Megelőző intézkedések

1. Az iskola helyiségeinek és berendezéseinek teljes körű fertőtlenítése megtörtént.
2. A szülőktől írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy jártak-e gyermekeikkel külföldön az

iskolakezdést megelőző időszakban. Az iskola összes dolgozója nyilatkozik erről
3. Az intézménybe csak egészséges diák léphet be. Az egészségügyi okból hiányzó tanulótól

orvosi igazolást kérünk arról, hogy a diák újra közösségbe mehet.
4. A  tanulók  az  első  tanítási  napon  tájékoztatást  kapnak  az  iskolában  érvényben  lévő

egészségügyi óvintézkedésekről és szabályokról.
5. Az iskola dolgozói megismerték az EMMI által kiadott járványügyi eljárásrendet.
6. A  mosdókban  grafikák  tájékoztatnak  a  helyes  kézmosásról,  papírtörlők  biztosítják  a

higiénikus kézszárítást.
7. Az intézményben az beteg tanuló elkülönítését, és a szülő értesítését az órát tartó pedagógus

köteles intézni.
8. Elkülönítő szobát alakítottunk ki.
9. Az iskola közösségi tereiben kézfertőtlenítőt helyezünk el.
10. Kérjük a diákokat, hogy mindenki rendelkezzen saját egészségügyi csomaggal.
11. Nyomatékosan felhívjuk a diákok figyelmét a szappanos kézmosás fontosságára.

Az intézménybe való belépés

1. Az intézménybe érkezőket megfelelő információ (plakátok) és fertőtlenítő pontok fogadják.
2. Az iskola Székházába érkező diákoknál testhőmérséklet  mérés történik.  2020. október 1-

jétől kötelező.
3. A  külső  oktatási  helyszíneken  az  adott  intézmény  járványügyi  eljárásrendhez

alkalmazkodunk, szükség szerint kiegészítve a saját intézkedési tervünkben leírtakkal.
4. Az intézménybe csak a tanulók és az intézmény dolgozói léphetnek be.
5. Szülők és látogatók belépése csak kellően indokolt esetben és maszkban engedélyezett.
6. Amíg  a  szigorítások  hatályban  vannak,  külsős  oktató,  és  olyan  személy  –  aki  nem  áll

munka- és tanulói jogviszonyban a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskolával, valamint
nem  köti  terembérleti  szerződés  intézményünkhöz,  és  a  „Bükkalja  Táncszínház”
Alapítványhoz – nem léphet az intézmény Székház épületébe.

7. A  tanuló  közoktatási  intézményében  elrendelt  hatósági  és  önkéntes  karantén  esetén,
növendékeinkre  vonatkozó szabályok a mi intézményünkre is  kiterjednek.  A hatósági és
önkéntes karantén ideje alatt intézményünket sem látogathatják. 

Az iskola közösségi tereinek használata

1. A diákok a szüneteket az udvaron töltik, ahol a távolságtartás biztosított.
2. A tanórák szervezése során törekszünk arra,  hogy a torlódás  és  a  zsúfoltság  elkerülhető

legyen.
3. A tanítási órákon és a szüneteken a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.



Tantermek használata

1. A takarító minden nap fertőtleníti a tantermeket.
2. A tantermeket az órát tartó tanár nyitja/zárja.
3. A termeket óraközi szünetekben szellőztetjük.
4. A termekben elhelyezett fertőtlenítőszerek használata kötelező.

Tájékoztatási kötelezettség

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.

Az iskolában érvényben lévő eljárási rendet az iskola pedagógusai, és dolgozói elfogadták.

Az  intézmény  az  EMMI  által  kiadott  intézkedési  terv  végrehajtásával  maximálisan  törekszik
egészségügyi  szempontból  biztonságos  környezet  kialakítására,  tanulóink  és  dolgozóink
egészségének védelmére.


