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Szülői tájékoztató 09. 20.

Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban szeretnék segítséget adni Önöknek a kialakult egyre gyakoribban tapasztalt
járványügyi helyzet megoldásához.
A Kormány a Magyar Közlöny 207. számában (2020. 09.18.)
- szigorította a száj, orr eltakarására vonatkozó szabályokat, mi továbbra is a tanév
elején kiadott eljárásrendet tartjuk be intézményünkben:
„2.3 A személyes higiéné megőrzése érdekében mindenki számára kötelező a tisztasági
csomag, melynek tartalma: szájmaszk, kézfertőtlenítő folyadék/gél, felületfertőtlenítésre
alkalmas eszköz, papírzsebkendő (minden tanuló hozza magával)
Az osztálytermekben csak csoportbontás esetén biztosított a tanulók lazább elhelyezése. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kivételt
képeznek azok az esetek, amikor a szaktanárok, egészségük megóvása érdekében erre kéréssel
fordulnak a tanulókhoz. Abban az esetben a maszk használata kötelező.
2.4 A közösségi terekben, a folyosók szűk volta miatt nem betartható a 1,5 méteres
védőtávolság, ezért az ott tartózkodás idején kötelező tanulóinknak a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése. (szünetekben, lyukasórán)”
A 431/2020.(IX.18) kormányrendelet október 1-től lép életbe:
-

4.§ (5) pontja alapján az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát
testhőmérséklet mérésnek alávetni. (próba jelleggel a gimnáziumban már 09. 16-tól
mérjük a testhőmérsékletet)

-

5.§ meghatározza az intézmény területére belépő személyeket

Jelen tájékoztató levelem további részeit a tantestülettel és gyakorló háziorvossal történt
egyeztetést követően állítottam össze.
Választ találnak a segédanyagban azokra a kérdésekre:
-

ki a tünetes beteg
kik a gyanús esetek
valószínűsített esetek
mi a teendő karantén feloldásához
milyen feltételekkel jöhet vissza tanuló az iskolába különböző esetekben

Sokakat foglalkoztat pedagógust, szülőt, diákot a digitális oktatás kérdése.
Ehhez az alábbi tájékoztatást adom:


Digitális oktatás elrendelésére jogosul szerv: Operatív Törzs
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Járványügyi szabályozások miatti elrendelések:
1. egész intézményre vonatkoztatott (Oktatási Hivatal)
2. egyes osztályok, pedagógusok/dolgozók izolációja (házi orvosok, OHTankerület)
3. egyes diákok/dolgozók járványügyi megfigyelés alá helyezése (karantén NNK
határozat által)
Mindhárom esetben valamennyi egészséges/beteg iskolahasználó (pedagógus, tanuló) digitális
megjelenésére speciális megoldásokat kell alkalmazni, melyek a következők:
Alapvetések az 1. esetben a következők (egész intézményre vonatkoztatva)


A tantermen kívüli oktatás nem tanítási szünet. A tanítási napokon az órarend szerinti
munkarend kötelező, azzal az eltéréssel, hogy a munkanap 7.45-kor kezdődik, és 16.15-kor ér
véget, 13.00-14.00 óra közötti ebédszünettel. (digitális órarendi beosztásról mindig az adott
osztály írásbeli tájékoztatást kap az osztályfőnökétől)



A diákok és a tanárok közötti kapcsolattartás a Microsoft Office 365 platformon keresztül
történik. A szoftverrendszer használata minden diák számára kötelező, ami magában foglalja
az oktatáshoz biztosított email cím használatát.



A tanárok és diákok közötti kommunikáció hivatalos csatornája a Microsoft Office 365.
Kérjük, a kommunikáció esetében mindenki vegye figyelembe, hogy a pedagógusoknak is
van munkaideje, így a 17 óra után, valamint a munkaszüneti napokon küldött üzenetekre a
következő munkanapig nem kötelesek reagálni.



A Microsoft Office 365 szoftverről minden új diák, általános iskola esetén a szülő írásbeli
tájékoztatást kapott szeptember első hetében (osztályfőnökétől). Az intézmény a tájékoztató
anyagot a honlapon is elérhetővé teszi. A tanuló szükség esetén a tantermi oktatás alatt
segítséget kérhet informatika tanárától, szaktanáraitól, osztályfőnöktől.



Az Microsoft Office 365 Teams felületen kialakított csoportokhoz 2020. szeptember 21-ig
minden diáknak csatlakoznia kell/csatlakoztatja szaktanára. Az ezt követő tanítási héttől a
rendszert normál oktatás mellett is használhatják a tanárok a tanítási folyamatban.



A 7.45 és 16.15 közötti időszakban tarthatnak a pedagógusok online órákat, az órarend
szerinti időpontokban (1. óra – 8. óra- 13.00-14.00 ebédszünet). A végzős osztályok
védelmében és a minél hatékonyabb , eredményesebb érettségire való felkészítés érdekében, a
végzős osztályokban a digitális tanrendre átállás során sem lesz óraszámcsökkenés,
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engedélyezett az egyéni konzultáció is a szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján.
Engedélyezett továbbá, hogy a szaktanár a beszámoltatást, írásbeli témazárókat az osztállyal
egyeztetve az intézményben tehesse meg: távolságtartás betartása, maszk viselése mellett
csoportbontásban, akár több, az osztályban tanító szaktanár összefogásával az osztályt
csoportra lehet bontani, egyszerre így több tanteremben elhelyezhetőek a tanulók.


Az online órák legkésőbb az előző tanítási hét utolsó tanítási napjának végéig rögzítésre
kerülnek. Az előzetesen rögzített online órákon való részvétel kötelező. A hiányzást a normál
tanítási rendhez hasonlóan igazolni kell.



A kitűzött feladatok határidőre történő beadása kötelező. A határidő után beadott feladatokat a
tanárok javítás nélkül elégtelenre értékelhetik, amennyiben meggyőződött arról hogy nem
technikai problémából ered a mulasztás.



A feladatok kiadása Microsoft Office 365 Teams felületen, az adott tantárgy csoportjának
Általános csatorna/ Feladatok- felületén
Alapvetések a 2. esetben a következők (egyes osztályok, pedagógusok hiányzása esetén):
-

lehetséges esetek:
2.1. Pedagógus hiányzása- az általa tanított osztályok az iskolában
a) a tanár bejelentést tesz hiányzása várható időtartamáról/állapotáról az iskola
vezetősége felé írásban (intézményvezető és valamennyi helyettes címére) küldött
üzenettel
b) az intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes megszervezi a tanár
helyettesítését az iskolában maradt osztályok számára, melyről tájékoztatja az adott
osztály osztályfőnökét, aki tájékoztatja a diákokat, szülőket.
c) a tanár elküldi elektronikusan a tananyagot az intézményvezető helyettesnek, aki
továbbítja az osztály számára- az iskola felügyelő személyt küld be, a tanulók önállóan
dolgoznak (felügyelő tanár, akinek lyukas órája van/felügyeltre beosztják)
d) a tanár- ha egészségi állapota engedi- és a technikai feltételek adottak (okostábla,
laptop, internet elérés)-

digitálisan kapcsolatot létesít az osztállyal, megtartja az

óráját- felügyeletet, technikát az iskola biztosítja (felügyelő tanár, akinek lyukas órája
van/felügyeletre beosztják)
2.2. Pedagógus hiányzása és az általa tanított osztály/osztályok otthon karanténban
a) a tanár bejelentést tesz hiányzása várható időtartamáról/állapotáról az iskola
vezetősége felé írásban (intézményvezető és valamennyi helyettes címére) küldött
üzenettel
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b) az intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes kialakítja az osztály
digitális

órarendjét-

szaktanárral

egyeztetve,

melyről

tájékoztatja

az

adott

osztályfőnököket, tanulókat
c) a tanár- ha egészségi állapota engedi- és a technikai feltételek mindenki számára
adottak otthon (laptop, internet elérés)- digitálisan kapcsolatot létesít az osztállyal a
Teams felületen keresztül

megtartja az óráját/ kiadja a csoport számára a

feldolgozandó tananyagot
Alapvetések a 3. esetben a következők (egyes diákok hiányzása esetén):
3. Egyes tanulók hiányzása betegség/járványügyi felügyelet/járványügyi kitiltás
esetén
a) a szülő bejelentést tesz gyermeke hiányzása várható időtartamáról/állapotáról az
iskola vezetősége felé írásban (intézményvezető és osztályfőnök címére) küldött
üzenettel
b) az osztályfőnök megszervezi a tanuló számára a tananyag/házi feladat eljuttatásának
módját – betegség esetén - a diáknak lehetősége van egyéni konzultáció kérésére, a
szaktanárral folytatott emailes levelezésre, egyéni beszámolóra előre egyeztetett
időpontban.
c) Minden szaktanár, tanító a tanév egész ideje alatt rögzíti a házi feladatot a KRÉTA
felületen a tanított szaktárgya esetében, így a tanuló, szülő innen folyamatosan
tájékozódhat
d) az osztályfőnökök az intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető helyettessel
és a szaktanárokkal megszervezik a tanuló tanórába való bekapcsolódásának módját
ha a tanuló egészségi állapota engedi- és a technikai feltételek mindenki számára
adottak otthon és az iskolában (laptop, internet elérés)- digitálisan bekapcsolódik az
órába a Teams felületen keresztül (adatvédelmi nyilatkozat megadása szükséges)

Székesfehérvár, 2020. szeptember 20.
Ráczné Kálmán Anikó sk.
intézményvezető
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(Változott a jogszabály: MK. 207. szám (2020. 09.18.)
Felmerült kérdésekre a válasz (SZEMLÉZTE: DR. HANYECZ VINCE)
Ha önkéntes vagy hatósági karanténba vonulunk, vajon milyen kritériumai vannak
annak, hogy visszatérhessünk a munkába, az iskolába, egyáltalán közösségbe? Mi az új
szabályozás? Egyszerűnek tűnik a kérdés, a válasz viszont összetett...
A Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat (NNK) – még júniusban tett közzé egy eljárásrendet,
újabb rendelkezésig ez a hatályos. Az intézmény Covid–19-tájékoztató névvel külön oldalt
hozott létre, ahol ismertetik a vírus eredetét, a mintavételt, a fertőzés tüneteit, a karantént és
annak feloldásával kapcsolatos tudnivalókat.
A vizsgálandók köre
Ha pozitív eredményt mutat a tesztünk – 48 órán belül legalább kettőt kell elvégezni –, abban
az esetben a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat meghatározza a vizsgálandó személyek
kilétét. A rendelet a következőképpen rangsorol:



egy háztartásban él, személyes kapcsolatba került 2 méteren belül és 15 percnél
hosszabb időre,
zárt légtérben tartózkodott 2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb időt,
akár munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során, tömegközlekedési eszközön.

Karanténprotokoll – COVID–19-beteg/fertőzött elbocsátásának kritériumai
A tisztiorvosi szolgálat világosan fogalmaz az elbocsátásnak előfeltételeiről is.
KÓRHÁZI KARANTÉN ESETÉN






A beteg meggyógyult, tünetmentessé vált, ha legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei
megszűntek vagy egyértelműen javulóban vannak, és a röntgenkép a tüdőgyulladás
egyértelmű javulását mutatja.
Amennyiben a hazabocsátás a tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik,
akkor otthonában még további 10 napi elkülönítésre köteleznek. Előtte a járási hivatal
népegészségügyi osztályát értesíteni kell. Ez elvileg a kibocsátó intézmény
kötelezettsége.
Az elbocsátás feltételei között szerepel, hogy két, 48 óra különbséggel vett
orrváladékminta negatív legyen. Így a beteg gyógyultnak minősíthető további
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elkülönítés nélkül otthonába, szociális intézménybe bocsátható, illetve a Covid–19fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra helyezhető.
OTTHONI KARANTÉN ESETÉN
Az otthoni vagy szociális intézményben elkülönített beteg/fertőzött karanténjának
megszüntetési kritériuma itt is hasonló a kórházihoz.



A legfőbb szempont a tünetmentesség.
Ezt követően a háziorvost kell hívni, ő jelenti a Nemzeti Népegészségügyi
Szolgálatnak, akik kiállítanak egy úgynevezett felszabadító levelet, amelyben
igazolják, hogy a beteg gyógyult.

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN ÉS AZ OKTATÁSBAN DOLGOZÓK
KARANTÉNFELOLDÁSA
Ez ugyanolyan szigorú, mint a súlyosabb tünetekkel kórházban kezelt Covid–19-fertőzötteké.



A munkába való visszatérés feltétele két, 48 óra különbséggel orrból vett
váladékmintának negatív eredménye.
Az első mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5.
nap

