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Intézkedési terv a járványhelyzetben.
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola
Jelen intézkedési terv célja az intézménybe járó gyerekek és dolgozók, valamint családtagjaik
egészségének megóvása a kialakult járványhelyzetben. Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiadott ajánlás alapján, helyi sajátosságok figyelembe vételével készült.
A hozott intézkedések a Kormány által javasolt ideig maradnak érvényben.
Az intézkedési tervben foglaltak mindenkire kiterjednek, akik az iskolával kapcsolatba kerülnek.

Az intézményben tartózkodás rendje
Az intézménybe csak egészséges gyermek/dolgozó tartózkodhat!
Kérjük a kedves szülőket, amennyiben reggel gyermekükön betegség jeleit tapasztalják, ne hozzák be
őket az iskolába!
Amennyiben egy gyermek, nap közben betegség jeleit mutatja (tisztifőorvos által meghatározott
hőmérséklet, hányás, hasmenés, száraz köhögés stb), azonnal elkülönítjük és értesítjük a szülőt,
akinek gondoskodnia kell arról, hogy a gyermeket haladéktalanul (legkésőbb az értesítést követő 1
órán belül) hazavigye.
Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
A szülők csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket, és ott vehetik át őket a tanítást/ napközit követően.
Az intézménybe történő belépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet-mérés, melyet az
intézmény kijelölt dolgozói végeznek, az arra kijelölt helyeken.
A reggeli testhőmérséklet-mérést a szülő a gyermek osztályának beléptetési pontjánál megvárhatja.
Amennyiben a szülők ügyintézés céljából (előre egyeztetett időpontban) az iskola területére lépnek,
maszk előírás szerinti viselése, hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés kötelező.
Az intézményben tartózkodó minden dolgozó, valamint minden felső tagozatos tanuló számára elvárt
a maszk előírt módon történő viselése a közösségi terekben.
A maszk viselésére tanórán is lehetőség van.
Kérjük, maszk legyen minden alsós tanuló táskájában is.
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A gyerekek osztálytermekben tartózkodnak a nap során. Kivételek az alól a bontásban megvalósuló
foglalkozások, valamint a testnevelésórák. Ezeket a termeket fertőtlenítjük minden osztály cseréjénél.
A gyerekek állandó ülésrendet alkalmaznak mind az osztálytermekben, mind a bontások során.
A termekben folyamatos lesz a szellőztetés. Kérjük, a gyerekeket ennek megfelelően rétegesen
öltöztessék!
Testnevelésórát csak a nagy tornateremben (kizárólag egy osztály) és az udvaron tartunk. Kérjük a
szülőket gondoskodjanak megfelelő öltözetről hideg idő esetén is!
Az iskolában rendelkezésre áll kézfertőtlenítő gél, de amennyiben a szülő ragaszkodik az általuk
megszokott márkához küldheti gyermekével.
A gyerekek keveredésének csökkentése érdekében, a szünetekben a termekben tartózkodnak. (kivétel
természetesen mosdóhasználat esetén)
Az ebéd során maximum 2 osztály étkezhet egyszerre – két külön bejáratot használva. Ennek
megvalósításához 2 hosszú szünet áll a tanulók rendelkezésére, akik szigorú beosztás alapján
ebédelhetnek. Az ebédre beosztott osztályok azon tanulói, akik nem az intézményi étkezésben vesznek
részt, osztálytermükben fogyasztják el ennivalójukat (rendelt., otthonról hozott, hűtést igénylő étel
nem lehet!).
Azok az osztályok, akik nem az adott hosszú szünetben étkeznek, az udvaron tartózkodnak.
A büfét az 1-2. évfolyam tanulói nem látogathatják. A felsőbb évfolyamos tanulók szükség esetén,
napi 1x vegyék igénybe ezt a szolgáltatást a tömörülés elkerülése érdekében. A büfé 7.45-kor nyit
minden nap.
Kérjük, minden tanuló rendelkezzen a szükséges felszerelésekkel, elkerülendő a kölcsön eszközökből
fakadó veszélyeket.

Érkezés és távozás rendje
Kérjük a kedves szülőket, hogy az ügyeletet reggel (7.00-7.30) és délután (16.00-17.00) is csak indokolt
esetben vegyék igénybe!

Érkezés: az épületbe való belépéskor mindenkinek fertőtleníteni kell a kezét, és elvárt a maszk
megfelelő viselete!



7.00-7.30 között jó idő esetén:
csak ha csapadék van:



7.30-8.00 között 3 bejáraton:

a hátsó nagy kapun keresztül az udvaron
a főbejáraton keresztül az osztálytermekben
vonulva
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1. főbejárat

17-es terem

2.b osztály

9-es terem

5.a osztály

18-as terem

7.a osztály

10-es terem

2.c osztály

19-es terem

7.c osztály

11-es terem

2.a osztály

12-es terem

1.b osztály

2. főbejárat

21-es terem

4.c osztály

1-es terem

4.a osztály

22-es terem

4.b osztály

2-es terem

6.a osztály

13-as terem

1.a osztály

3-as terem

8.a osztály

4-es terem

8.c osztály

5-ös terem

6.b osztály

6-os terem

6.c osztály

8-as terem

8.b osztály

20-as terem

5.b osztály

24-es terem

7.b osztály

Udvari

(kis

tornaterem

felőli) bejáratnál
14-es terem

3.b osztály

15-ös terem

3.c osztály

16-os terem

3.a osztály

A belépést követően a legrövidebb úton az osztálytermekbe kell menni.

Távozás:
Azok a tanulók, akik a tanórákat követően távoznak az intézményből (határozat birtokában) a nap
utolsó óráját követően az 1. és 2. főbejáraton hagyják el az épületet.
Napközi végén:
A felsősök 16 órakor a tornateremnél lévő 2. főbejáraton hagyják el az épületet.
Amennyiben nincs csapadék, az alsós gyerekek az udvari kapunál távoznak 16 óra után. Az
időrend megegyezik a csapadékos időben történő távozással.

Csapadék esetén:
3.a, 3.b és 3.c osztályok

16,00 órakor

főbejáraton

4.a, 4.b, 4.c osztályok

16,10 órakor

tornateremnél lévő kijáraton

Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs utca 78.
: (1) 409 - 0609

2.a, 2.b, 2.c osztályok

16,10 órakor

főbejáraton

1.a és 1.b osztályok

16,20 órakor

főbejáraton

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A
módosításról az iskola honlapján és a Krétán keresztül tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat.
A fenti szabályok az iskola minden használójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk közös
érdekünk.

Budapest, 2020. szeptember 24.
…………………………………………………………………….
Jávor Annamária
intézményvezető

