Intézkedési terv
2022-2023
A Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI a következőkben kéri együttműködő támogatásukat a Kormányzati
Tájékoztatási Központ és a Nyíregyházi Tankerületi Központ instrukciói alapján

A kialakult egészségügyi problémák megelőzése érdekében iskolánkban a következő változásokat vezetjük be, amit kérünk, hogy mindenki betartani szíveskedjen gyermeke, valamint mások egészségének megőrzése érdekében.
 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
A kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 431/2020.(IX.18.) Korm. rendeletében az alábbiakról döntött:
 2022. szeptember 01. napjától,amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek( láz, száraz köhögés, nehéz légzés), a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van, tehát tájékoztatási kötelezettsége van.
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdés c) értelmében
az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását,
aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik
tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül

a részére előírt karantén időszakára. A többi indokot az intézményvezető felülvizsgálja, mérlegeli a járvány alakulásának függvényében.
 A szülői igazolás kialakult helyzetre való tekintettel évi 10 nap,
félévente 5 nap maradt.

 Igazolt Covid-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba
került a Covid-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja - akár dolgozóként, akár tanulóként- a köznevelési intézményt. Az igazolt Covid-19 fertőzöttel szoros kontaktus időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot viselni.
 Amelyik gyermek családjában pozitív személy van, és a tanuló
(aki jogviszonyban áll az iskolával) oltatlan, akkor a tanuló marad otthon. Őt a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya karanténba helyezi, tehát közösségebe annak lejártáig nem járhat.
 Osztálykarantén nincs
 Amennyiben a kontakt személynél Covid-19 fertőzésre gyanús
tünetek jelentkeznek, akkor további intézkedés megtétele szükséges(antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgála, eklkülönítés).



Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus aki bármilyen betegség
miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos ellátó orvos igazolásával vagy jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a háziorvos, kezelőorvos, ellátó orvos által kiadott iga-

zolást, feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 Az igazoltan Covid-19 fertőzött személy 7 napos elkülönítése lép
életbe. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a
Covid-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti
tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.
A szoros kontaktokra vonatkozó intézkedéseket továbbra sem az intézmény,
hanem a kerületi/járási hivatal hozhat.

 Amennyiben az iskolában észleljük a tünetek bármelyikét, az iskolánk protokollja szerint járunk el:
 a gyermek azonnali izolációja az erre kijelölt helyiségben
 szülő értesítése,
 mentő értesítése

 rendkívüli esemény jelentése a Nyíregyházi Tankerületi Központnak
 Az őszi úszásoktatás, a délutáni iskolai sportfoglalkozások,sportkörök,szakkörök,látogathatók. Az iskolai rendezvényeket
( cinkeavató, megemlékezés,Apáczai bál, mikulás, karácsonyi
műsor) megtartjuk.
 Ha szülők ügyintézés, szülői értekezlet, fogadóóra, SZMK és iskolaszéki megbeszélés miatt lépnek be az intézménybe, kézfertőtlenítő használata, esetén engedélyezett. A belépés előre egyeztetett időpontban történhet. Elérhetőségek: 0642/404-427,
0630/1766-284,
e-mail: iskola@apaczainyh.hu

A reggeli és délutáni intézményben történő tartózkodás
rendje az alábbiak szerint változik
Reggel:
 Az iskolai ügyelet 7:00-kor kezdődik
 Minden szülő csak a bejáratig kísérheti gyermekét
 Az iskolába érkezést követően a gyerekek azonnal az ebédlőbe mennek, nem kell a portán várakozni.
 7:15-kor a tanulók az órarend szerinti terembe vonulnak
 Jó idő esetén miután lepakoltak, az udvaron tartózkodhatnak jelző
csengőig.

Délután:

Az iskola 18:00-ig biztosít ügyeletet a tanulóknak.
A gyerekek kiengedése négy fázisban történik:
 16:00

 16:45
 17:00
 18:00
Amennyiben a szülő hamarabb vinné el a gyerekét, kérjük, jelezze az
osztályfőnök vagy a napközis nevelő felé, hogy a gyereket le tudják engedni a bejárathoz.
Kérjük 18:00-ig minden tanulót vigyenek haza!
Megértésüket és együttműködő támogatásukat előre is köszönjük.
Nyíregyháza, 2022. szeptember 13.
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