Biztonsági szabályok járványügyi készenlét idején
a COVID-19 fertőzés megelőzése érdekében
a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulói, alkalmazotti és szülői közössége
számára

1. Az intézményt csak egészséges, tünetmentes tanuló, illetve dolgozó látogathatja, amennyiben bármilyen
megbetegedésre utaló jel – láz, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, hasmenés – jelentkezik náluk orvoshoz kell fordulniuk.
2. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők az intézményben
való tartózkodáskor, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
3.. Betegség után a tanuló az iskolába a KRÉTA-ba feltöltött vagy osztályfőnöknek bemutatott orvosi igazolással térhet
vissza.
4. Amennyiben a tanuló vagy vele egy háztartásban élő személy koronavírus tesztje pozitív, a szülőnek azonnal jeleznie
kell ezt az info@bocskai-hbosz.sulinet.hu címre küldött e-mailben vagy az 52 – 229 – 164-es telefonszámon.
5. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos
szappanos kézmosás.
6. Az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítés, lázmérés kötelező. Ez a belépést lelassíthatja, ilyenkor az épület
előtt türelmesen sorba kell állni a megfelelő távolság megtartásával.
7. A tanítási nap során ajánlott többször is alapos szappanos kézmosást/kézfertőtlenítést végezni. Kötelező a szappanos
kézmosás/kézfertőtlenítés minden tanítási óra előtt és után, étkezések előtt és után. Kézfertőtlenítő található a
bejáratnál, a mosdókban, az öltözőkben és minden tanteremben.
8. Az osztálytermekben tanító pedagógusoknak kötelező jelezni az iskola takarító személyzetének, ha valamelyik
folyékony szappant/kézfertőtlenítő szert tartalmazó tartály/flakon kiürül. Azt haladéktalanul fel kell töltetni.
9. Az iskola közösségi tereiben (folyosók, mosdók stb.) a szájat és az orrot takaró maszk használata kötelező
valamennyi iskolában tartózkodó személy számára. Javasoljuk a mosható maszk viselését, amit otthon naponta legalább
75°C fokos vízben kell fertőtleníteni.
10. A levett maszkot - átmenetileg is – erre a célra magunkkal hozott zacskóban kell tartani. Az eldobható maszkot a
tantermi, folyosói kukákba nem szabad kidobni, azokat zacskóba zárva haza kell vinni, és veszélyes hulladékként kell
kezelni.
11. Enni, inni a közösségi terekben (folyosó, udvar) nem szabad. A tízórait, uzsonnát elfogyasztani a tanteremben lehet,
másoktól lehetőleg 1,5 méter távolságot tartva.
12. A tanórákon a maszk használata javasolt, ha nem tartható a 1,5 méteres távolság.
13. A tantermekben minden szünetben szellőztetni kell; időjárás függvényében tanórákon is nyitva kell tartani az
ablakokat, az ajtókat.
14. Az iskola közösségi tereiben a csoportosulásokat el kell kerülni. A diákok szünetekben is az osztályteremben vagy
az udvaron tartózkodjanak, kerüljék a keveredést azokkal a diákokkal, akikkel nem alkotnak egy tanulócsoportot. Jó idő
esetén javasolt az udvar használata, amit az osztályteremhez legközelebbi kijáraton célszerű megközelíteni.
15. Az ebédlőben és a büfénél való sorban álláskor is viselni kell a maszkoz, és be kell tartani a 1,5 m-es távolságot.
16. Szülők és más személyek csak előzetes egyeztetés után, a biztonsági előírások betartásával léphetnek be az
intézménybe.
17. A tanórák nyomon követhetőségének biztosítása a Krétában, digitális oktatás estén a Classroomban történik. Ennek
érdekében minden csoport rendelkezik Google Classroom-mal, ahová a tanulónak el kell fogadnia a meghívást.
Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1.
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