A járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrend
a Szerb Antal Gimnáziumban
1. Idegen az iskola épületébe csak az intézményvezető engedélyével léphet
be. Az engedéllyel belépő idegen a porta melletti fertőtlenítőt köteles
használni, továbbá maszkot kell viselnie.
2. Kérésünk, hogy a jelenleg érvényben lévő rendelkezések alapján külföldről
hazatért tanulók és alkalmazottak a hazaérkezést követő két hétig ne
látogassák az intézményt. A 2 hetes karantén az előírások szerint elvégzett
két negatív teszttel kiváltható. Ugyanezt kérjük a fenti személyekkel egy
háztartásban élő családtagok külföldről történő hazatérése esetén is.
3. Szülő az iskolát nem látogathatja, gyermekét az épület előtt várhatja meg.
4. Az épületben a maszk viselése erősen ajánlott.
5. Tanórán a tanulóknak a maszk viselése nem kötelező, de a tanár kötelezheti
őket a maszk viselésére, amennyiben a 1,5 m-es távolság nem tartható. A
maszkról való gondoskodás a szülő felelőssége, ugyancsak szülői
felelősség, hogy a tanuló mindig rendelkezzen papírzsebkendővel.
6. További intézkedésig a testnevelés-óra órákat a parkban tartják a tanárok.
7. A testnevelés-óra előtt és után az öltözők használatát (3 öltöző, 6
öltözőterem) a testnevelő tanárok úgy alakítják ki, hogy abban arányos
létszámban öltözzenek a tanulók. 10 főnél több tanuló nem öltözhet egy
öltözőteremben. Ezért a testnevelő tanárok tartoznak felelősséggel.
8. Az ebédlőben egyszerre 40 tanuló tartózkodhat, ennek folyamatos
ellenőrzése és betartatása a földszinti ügyeletes tanár feladata és
felelőssége. A belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés.
9. Az épület 3 lépcsőházát arányosan kell használni úgy, hogy minden
osztályteremhez és szaktanteremhez egy-egy lépcsősort rendelünk a
tűzvédelmi kivonulási terv alapján. Ezt a tanulók kötelesek betartani.
10. Takarítás: a délelőtti takarítók a tornacsarnok és az alagsor után az
osztálytermeket a szünetekben, a kilincseket és a mellékhelyiségeket tanóra
alatt fertőtlenítik, a konyhai dolgozók a konyhát és az ebédlőt.
1

11. Az osztályteremben semmilyen, a tanuláshoz nem szükséges tárgyat nem
szabad tartani. Kérjük, hogy a tanulók felesleges dolgokat ne hozzanak
magukkal. Az osztálytermekben a függönyön kívüli textíliákat el kell
távolítani, mert akadályozzák a rendszeres fertőtlenítést. A padok kiürítése
napi szinten a fertőtlenítés feltétele.
12. A tanulók és a tanárok közös felelőssége, hogy mind a tanórákon, mind a
szünetekben az előírt távolságot tartsák be. Ezek az óvintézkedések az
épület egész területére vonatkoznak (folyosók, mellékhelyiségek, könyvtár,
ebédlő). Ennek hiányában a maszk viselése kötelező.
13. Minden tanóra után ki kell szellőztetni a termeket, a tanulók öltözzenek
rétegesen ehhez alkalmazkodva. A folyosók szellőztetése a délelőtti
takarító személyzet feladata.
14. Tüneteket mutató tanuló nem jöhet iskolába. Amennyiben a tünetek a
tanítási idő alatt jelentkeznek, a tanulót el kell különíteni, az iskolaegészségügyi orvost és a szülőt azonnal értesíteni kell. A tanuló ezt
követően kizárólag orvosi igazolás birtokában térhet vissza.
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