Biztonsági szabályok a COVID-19 fertőzés megelőzése érdekében
a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulói, alkalmazotti és szülői közössége
számára 2021. november 03-tól
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, ne jöjjenek iskolába! Kérjük, azok se jöjjenek, akiknél fennáll a
fertőzés kockázata annak kizárásáig.
2. Amennyiben a tanulóknál koronavírus – fertőzésre jellemző tünetet észlelnek, gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. Ha a tanuló vagy vele egy háztartásban élő személy koronavírus tesztje pozitív, a
szülőnek azonnal jeleznie kell ezt az osztályfőnöknél, vagy az info@bocskaia-hbosz.edu.hu címre
küldött e-mailben, vagy az 52 – 229 – 164-es telefonszámon, vagy a Kréta e- Ellenőrző COVID –
bejelentőjén. https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=53772362
3. A kormányhivatal népegészségügyi osztálya által elrendelt hatósági házi karantén esetén a tanuló
nem jöhet iskolába, mulasztása orvosilag igazolt. A tananyagot a Krétában a pedagógus teszi közzé.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya ezen
mulasztás szerint is érvényes: a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló
teljesítménye a tanév során érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanuló osztályozóvizsgával
teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
4. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők az
intézményben való tartózkodáskor, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
szülőt és a házi gyermekorvost/háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről.
5. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a
maszkviselés és a gyakori, alapos, szappanos, fertőtlenítő kézmosás, valamint a távolságtartás.
6. A közösségi terjedés megfékezése érdekében 2021. november 3-tól a teljes tanítási idő alatt az
intézmény valamennyi közösségi helyiségében (mosdó, folyosó) kötelező mindenki számára az orrot
és a szájat folyamatosan eltakaró védőmaszk viselése.
a) Az 5 – 6. évfolyam tanulói és valamennyi intézményi dolgozó számára kötelező az intézmény
minden helyiségében a maszk viselése, ez alól kivételt jelent a testnevelésórák és a
sportfoglalkozások (az öltözőkben viselni kell), az udvaron való tartózkodás, az étkezés és az
ivás ideje.
b) Az 1 – 4. évfolyam tanulói számára erősen javasolt a maszk viselése a tanórákon is.
c) A védőmaszkról a tanuló, illetve gondviselője köteles gondoskodni. A hosszabb ideig bentlévő
tanulók esetében érdemes váltást is biztosítani.
d) A levett maszkot - átmenetileg is – erre a célra magukkal 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.
7.

Az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítés, testhőmérséklet - mérés kötelező. Ez a belépést
lelassíthatja, ilyenkor az épület előtt türelmesen sorba kell állni a megfelelő távolság megtartásával.
A testhőmérséklet-mérést technikai dolgozók végezik.

A mérési pontjaink: Bocskai tér 11. : Főbejárat, Sportcsarnok bejárata
Káplár Miklós utca 5.: Az épület bejárati ajtaja
.
8. 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.
9. 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.
10. Enni, inni a közösségi terekben (folyosó, udvar) nem szabad. A tízórait, uzsonnát elfogyasztani a
tanteremben lehet, másoktól lehetőleg 1,5 méter távolságot tartva.
11. A tantermekben minden szünetben szellőztetni kell; időjárás függvényében tanórákon is nyitva kell
tartani az ablakokat, az ajtókat.
12. 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.
13. Az ebédlőben és a büfénél való sorban álláskor is viselni kell a maszkot, és be kell tartani a 1,5 m-es
távolságot.
14. Szülők és más személyek csak előzetes egyeztetés után, a biztonsági előírások betartásával léphetnek
be az intézménybe.
15. 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.
16. A 2021/2022. tanévben a koronavírus-járvány elleni védekezésben a mechanikus magatartási
védelmi szabályokról áthelyeződnek a hangsúlyok. Az Emberi Erőforrások Miniszterének augusztus
25-én keltezett, VIII/4541/2021/KOAT iktatószámú levele kimondja: „Magyarország a koronavírus
világjárvány ellen elsősorban oltással védekezik.” A 12 év felettiek számára elérhető a koronavírus
elleni védőoltás. Az interneten regisztrálni lehet a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket, és
mindenki számára nyitva van az időpontfoglaló. https://vakcinainfo.gov.hu
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