Járványügyi eljárásrend a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 2022-23-as tanév
Általános eljárások:
1. A szülő gyermekét csak egészségesen, tünetmentesen küldheti iskolába.
2. Az intézmény alkalmazottai csak egészségesen, tünetmentesen vehetik fel a munkát az intézményben.
3. Kézfertőtlenítésre a bejáratnál és intézmény minden helyiségében, szappanos kézmosásra a
vizesblokkokban és az ebédlő előterében biztosítunk lehetőséget.
4. A szülők iskolával való kapcsolattartása egyelőre zavartalan, de kérjük, részesítsék előnyben az
elektronikus ügyintézést.
5. A 2022/23-as tanév munkatervében szereplő iskolai rendezvényeink a megszokott rendben zajlanak,
indokolt eseteben, ha szükséges időben előzetes tájékoztatást adunk.
6. Iskolán kívüli programjaink a megszokott rendben kerülnek megtartásra.
7. Az a tanuló, aki covid-19 fertőzés miatt maradt otthon, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, jöhet
újra az intézménybe.
8. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos minden további szabályt a 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendeletben és az iskolai Házirendben foglaltak szerint kell alkalmazni.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának, 2022.09.15- én küldött
tájékoztatása szerint, a 2022-23-as tanévre vonatkozó COVID-19 fertőzés esetén az intézményre
az alábbi eljárásrend vonatkozik:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

COVID-19 fertőzés bejelentése a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos feladata a OSZIR
Fertőzőbeteg bejelentő alrendszerbe.
Iskolának a szülő emailben, vagy e-Ügyintézésben az iskolatitkárnak tesz bejelentést teszttel igazolt
fertőzés esetén.
COVID-19 fertőzés tüneteit nem mutató kontaktszemélyek látogathatják a köznevelési intézményt.
A szoros kontaktnak minősülő személy a fertőzöttel való találkozás időpontjától számított 5 napig
köteles szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.
Ha az intézményben tartózkodó személynél fertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, akkor, ha tanuló,
elkülönítésre kerül a törvényes képviselő érkezéséig, ha felnőtt elhagyja az intézmény területét.
Mindkét esetben fontos az antigén gyorsteszt, vagy PCR teszt elvégzése.
Igazolt fertőzés esetén a személy 7 nap elkülönítésre kerül, ez az idő lerövidülhet, ha a 4. nap már
láztalan, nincsenek tünetei és az 5. napon elvégzett antigén gyorsteszt eredménye negatív.
A szoros kontaktokra vonatkozó intézkedések nem tartoznak az intézmény feladatkörébe, ez a
népegészségügyi hivatal kompetenciája.

Az épülethasználat rendje
1. Az 1-8. évfolyam és minden évfolyamos reggeli ügyeletre érkező a főbejáratot használja belépéshez.
2. Távozás az épületből a főbejáraton keresztül, a tanítási órák és a napközis foglalkozások
befejezésének ütemében.
3. Az épület vizesblokkjainak, tornatermi öltözőinek, közösségi tereinek napközbeni fertőtlenítése
takarítók által folyamatosan biztosított.
4. A csoportbontásban tanított tantárgyak továbbra is a megszokott rendben kerülnek megtartásra.

Közös biztonságunk érdekében számítunk együttműködésükre.
Budapest, 2022.09.18.
Gombár Erzsébet
intézményvezető

