Kiegészítő házirend a járványügyi készenlét idejére

1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus látogathatja.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben bármilyen betegség tüneteit észlelik
gyermeküknél, gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról. Ha az orvosi vizsgálat alapján a
diáknál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, a szülő köteles erről azonnal
értesíteni az iskolát a diák osztályfőnökén keresztül. Hasonló helyzetben az iskola
dolgozói az iskolavezetést kötelesek értesíteni.
2. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről szakorvosi igazolással rendelkezik, mely tartalmazza, hogy a gyermek
állapotára való tekintettel javasolja a diák digitális oktatásban való részvételét, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Tanulmányi
kötelezettségeit digitális oktatási formában teljesítheti. Ez alól kivétel a szakmai oktatás,
ahol a diáknak részt kell vennie.
3. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére
előírt karantén időszakára.
4. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, a szülő kérésére digitális oktatás
formájában vehet részt az oktatásban.
5. Iskolába lépéskor mindenki (diák, tanár, látogató) köteles használni a portánál
kihelyezett kézfertőtlenítőt. 2020. október 1-től mindenkinek megmérjük a
testhőmérsékletét.
6. Az iskolában kötelező a maszkhasználat, de az alábbi néhány esetben ettől el lehet
tekinteni:
- azokon az órákon, amelyeken biztosítható a diákok számára a másfél méteres
testtávolság,
- a tornateremben, az udvaron, az ebédlőben és a tanári szobákban,
- nem kötelező a maszkhasználat a tanár számára tanórán mindaddig, amíg másfél
méteres távolságot tud tartani a diákjaitól.
7. Azokon a tanórákon, ahol a diákok számára nem biztosított a 1,5 m-es testtávolság, ott
az óra ideje alatt is kötelező a maszk használata.
8. A folyosókon, zsibongókban, mosdókban a maszkhasználat kötelező. Felhívjuk
mindenki figyelmét a szabályos (orrot és szájat eltakaró) maszkhasználatra!
9. Minden olyan helyzetben, amikor a diákok közös használatú, iskolai eszközökkel
dolgoznak, ill. minden olyan esetben, amikor ezt a szaktanár kéri, kötelező a kesztyű
használata is, így pl. laborgyakorlatokon, informatikaórán, fizika- és kémiaórán,
rajzórán.
10. A diákok által viselt maszkokról és kesztyűkről a szülő köteles gondoskodni.
Amennyiben a diák maszk, ill. kesztyű nélkül érkezik iskolába, térítés ellenében
beszerezheti azt az iskolában is.
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11. A fenti maszkviselési szabályok minden iskolában tartózkodó személy számára
kötelezőek.
12. Kérjük a diákokat, azokban a helyzetekben, helyeken, ahol ez megoldható, tartsanak
1,5 m-es távolságot egymástól; s az iskolába érkezéskor, ill. távozáskor se
csoportosuljanak!
13. Kérünk mindenkit a gyakori és alapos kézmosásra, különösen étkezés előtt, ill.
mosdóhasználat után!
14. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is. A helyiségek ablakait az időjárás és a környező forgalom függvényében
lehetőség szerint nyitva kell tartani.
15. A tornafelszerelést a diákoknak testnevelésóra után haza kell vinniük, folyamatosan
nem tarthatják azt bent az iskolában.
16. Az iskolába szülő, látogató csak a fogadó féllel való előzetes egyeztetés után léphet be.
17. Az EMMI Intézkedési tervének előírásai szerint a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus
egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális
program) rendezvény megszervezése során az Intézkedési terv szerint tekintettel kell
lenni az alábbiakra: - az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú
betartása, - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), - zárttéri helyett szabadtéri
rendezvény szervezése, - a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a
résztvevők körének korlátozása.
18. Az Intézkedési terv előírásait betartva az osztálykirándulások és tanulmányi
kirándulások belföldi megvalósítását megfontolandónak tartjuk, a külföldre tervezett
kirándulásokat belföldi úticéllal tervezzük át, amennyiben ez lehetséges.
19. Az ebédelni járó diákoknak a Wesley Iskola Szeged épületbe lépéskor a kézfertőtlenítés,
és az ott tartózkodás ideje alatt a maszk használata is kötelező!

Az alábbi házirendet kiegészítése 2020. október 1-től visszavonásig érvényes.

Klatka Tünde
tagintézmény-vezető
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