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INTÉZKEDÉSI TERV
A Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolában, a járványügyi készenlét ideje alatt
alkalmazandó eljárásrendről.
Az intézmény területére csak az iskola tanulói, dolgozói léphetnek be kizárólag maszkban!
A szülők csak telefonon vagy emailben tarthatják a kapcsolatot az iskolával!
Be- és kilépés az intézménybe:
• Főbejárat: 1.a, 1.b, 1.c, 5.d, 8.c
• Mobil tantermek felőli bejárat: 8.d, 6.b, 5.c, 8.a
• Tornaterem felőli bejárat: 5.a, 5.b, 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.b
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Kerülni kell a csoportosulást a tanév folyamán, mind a szülők, mind a
tanulók részéről az intézmény területén és a iskola épülete előtt is.
Az intézménybe érkezéskor mindenki köteles a kézfertőtlenítőt használni, illetve
a lázmérésen átesni. Amennyiben 37,8 a testhőmérséklet, akkor negyed óra
múlva ismételt lázmérés. Láz esetén értesíteni kell a szülőt, aki 1 órán belül
elviszi gyermekét.
Az intézményt kizárólag egészséges, légúti megbetegedés tüneteit nem mutató
tanuló és dolgozó látogathatja.
Az iskolába érkezéskor mindenki abba a terembe megy, ahol az első tanórája
lesz. Az udvaron/aulában való csoportosulás nem megengedett.
Az óraközi szünetekben az időjárás függvényében az osztályoknak az udvaron
kell tartózkodni szabad levegőn. Ettől csak rossz idő esetén szabad eltérni, az
ügyeletes pedagógusok útmutatása alapján.
A heteseknek minden tízpercben alaposan ki kell szellőztetni az osztálytermet.
Az otthonról hozott tízórait gondosan csomagolják be, és használjanak szalvétát.
Tanítási időben, bizonyos időközönként, minden tevékenységet megelőzően, és
azokat követően kézfertőtlenítés szükséges. (iskolába lépéskor/távozáskor,
informatika terem használata előtt/után, ebédlőbe érkezéskor/távozáskor, stb.)
Az intézményben a takarító személyzet rendszeres, alapos, mindenre kiterjedő
fertőtlenítő takarítást végez. Órák közötti szünetben fertőtleníti a kilincset, a
tanári asztalt. Az osztályokban elhelyezett fertőtlenítő és törlőkendő áll a
pedagógusok rendelkezésére.
Maszk használata kötelező a közösségi terekben, a folyosókon, a mosdókban, az
ebédlő előtti várakozásban, az udvaron. Amennyiben a pedagógus egészségügyi
állapota vagy egyéb ok miatt veszélyeztetettnek érzi magát, tanóráján kérheti a
tanulóktól a maszk használatát.
Az ebédlőbe, csak a kijelölt időpontban, felügyelettel lehet menni.
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A Kisdobos utcai épületben lévő első évfolyamosok és napközisek illetve felsős
tanulószobások étkezés után a Kisdobos úti intézménybe térnek vissza és itt
töltik a szabadidős tevékenységeiket.
A szülő köteles értesíteni az intézményt, amennyiben a családban koronavírusgyanús eset, igazolt fertőzés vagy hatósági házi karantén alá helyezett személy
van. 96/556200, titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu
Ha a pedagógus, az osztályfőnök tudomást szerez arról, hogy az osztályában
igazolt COVID fertőzött tanuló van, azt azonnali hatállyal jelezze az intézmény
vezetőjének az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Tel: 20/3532555, Email:
igazgato@petofi-gyor.sulinet.hu
Az időnek itt fontos szerepe van, ugyanis az eljárás értelmében mindezt azonnal
jelezni kell tankerületi igazgatóság felé, hogy megkérhessék a digitális oktatást.
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges: láz, köhögés,
nehéz légzés, szaglásvesztés, ízérzés zavara, izomfájdalom, hányás, hasmenés.
Ezen tüneteknél 10 napig szükséges otthon maradni és orvosnál jelentkezni.
Ha a tanuló hatósági karanténba kerül, ez az időszak igazolt hiányzásnak
tekintendő. Ezen időszakban a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
formában vesz részt az oktatásban.
A gyógyult gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket, hogy köhögéskor,
tüsszentéskor használjanak papírzsebkendőt.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét és betartását!

