A MIZŽ körlevele alapján, amelyet 2021.1.20-án került nyilvánosságra, a
miniszterasszony mellékelt határozata, a MIZŠ, ZRSŠ és a NIJZ utasításai alapján, az
intézet igazgatónője a következőt fogadta el

AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2021. 1. 26-TÓL ÉRVÉNYES OKTATÓINEVELŐI PROGRAMJÁNAK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINEK
PROTOKOLLJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMA AJÁNLÁSAI ALAPJÁN

1.) Belépés és kilépés az iskola épületéből
Az iskola belépésére és elhagyására azt ajánljuk, hogy a tanulók gyalog érkezzenek,
vagy a szülők általi utaztatással (anélkül, hogy a tanulók egymással keverednének).
Azoknak a tanulóknak, akik igénylik az utaztatást az iskolába, és onnét haza, az iskola
megszervezi a buszszállítást. A tanulók a buszon cikcakk elosztásban ülnek, mindig
védőmaszkot használnak és fertőtlenítik a kezeiket.
Az iskolába csak egészséges tanulók és tanárok léphetnek be. Az iskolát látogatók csak
előzetes bejelentkezés alapján léphetnek be. Az iskola a bejáratnál nyilvántartási
jegyzéket vezetnek a külső látogatókról, akiknek be kell tartaniuk az iskola protokollját és
utasításait. Ha nem akarják betartani a fertőzést meggátoló szabályokat, akkor számukra
a belépés az iskolába nem engedélyezett.
A tanulók az iskolába magukkal hozzák az iskolai felszerelésüket, az iskolai papucsukat
(ha ez nincs az iskolában), vizet műanyagpalackban és más melegebb ruházatot, hiszen
a helyiségek rendszeresen szellőztetve lesznek.
A tanulókat a tanáraik felvilágosítják a védőmaszkok használatáról. A tanulók az iskola
helyiségébe úgy lépnek be, hogy betartják az egymással szembeni 2 méteres távolságot.
A folyosókon, a mellékhelyiségekben és a ruhatárban állandóan figyelmeztetik őket a
feliratok, hogy tartsák be a 2 méteres távolságot.
A tanulók, az alkalmazottak és a lehetséges külső látogatók az iskolában a feliratokat
betartva mozoghatnak, és figyelembe kell venniük a folyosókon a mozgás menetének
szabályait.
Az iskola bejáratánál mindig jelen van egy felnőtt és egy ügyeletes tanár, akik felügyelik
a szabályok betartását. A bejáratnál ügyelő személy nyilvántartási vezet a szabályok
betartásáról egy arra a célra kijelölt füzetben. Minden személy, aki nem alkalmazottja az
iskolának, az iskolába való belépéskor és az iskola elhagyását követően nyilván lesz
tartva az említett füzetben.
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Az iskola folyosóin reggel 7.00 órától tanári ügyelés folyik, ők figyelmeztetik a tanulókat,
hogy tartsák be a távolságra vonatkozó szabályokat a ruhatárban, majd a tantermekbe
irányítják őket, ahol leülnek a saját székükre. A tanítás kezdéséig a tantermek ajtaja
nyitva áll. A tanulók a tanítás előtt és a szünetekben nem tartózkodhatnak a folyosókon,
az ügyeletes tanárok ezt felügyelik.
Az oktatás befejezését követően a szabályokat betartva a tanulókat az iskola bejáratánál
a szülők/nevelők veszik át.
A busszal utazó tanulók a buszra is tagozatok szerint várnak. A buszra várakozás során a
tanulók védőmaszkot viselnek, és betarják az egymás közti távolságot. Ennek
betartására az ügyeletes tanár ügyel.
A tanulók az iskolából egyénileg lépnek ki, de ekkor is be kell tartaniuk a 2 méteres
távolságot. A buszállomáson és az étteremben is vannak felügyelő tanárok.
2.) Az iskolai épületek használata
2. a) Gardróbszekrények
A tanulók a gardróbszekrényeik közt úgy mozognak, hogy betartják a 2 méteres
egymásközti távolságot. A tanulók átöltöznek, felhúzzák az iskolai papucsukat és
elhelyezik a ruhájukat a gardróbszekrényük polcain.
2. b) Tantermek
Minden nap az oktatás előtt a tantermek ki lesznek szellőztetve. A tanítás menete
alkalmazkodni fog a szellőztetés szabályaihoz. Amíg nem kerül alaposabb kidolgozásra a
tantermek szellőztetése, addig a tanár figyelembe veszi azt, hogy a tantermét ki kell
szellőztetni az óra közepén és az óra végén is. A helyiségekben az ablakok legyenek
nyitva, télen 3-5 percig, a meleg időszakban pedig 10-20 percig; a szünetekben pedig
mindig szükséges szellőztetni. Amennyiben lehetséges, a tantermeket és más
helyiségeket is állandóan szellőztessék.
A tanítás végén, a takarítás előtt, a helyiséget alaposan ki kell szellőztetni (minden
ablakot fel kell nyitni).
A tantermek ajtaja legyen nyitva a tanítás kezdetétől, hogy minél kevesebben nyúljanak
a kilincshez. A kilincs általi fertőzést azzal gátoljuk meg, hogy alkoholos kendővel vagy
egyszer használatos papírtörlővel és fertőtlenítővel töröljük le.
Minden tanteremben rendelkezésre állnak a fertőtlenítőszerek, és ki vannak tűzve a
higiéniára vonatkozó plakátok és infografikai táblák. Minden osztálynak, illetve
tanulócsoportnak van törzstanterme, és zömében ott folyik az oktatás. Meg vannak
határozva a mellékhelyiségek is, amelyeket a megadott osztály használhat.
Legalább egy tanár mindig jelen van az osztályban, a tízórai idején pedig a másik tanár
helyettesíti őt, szükség esetén más tanár is felügyelhet.
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Ha a tanár egyedül van a csoportjával, és sürgősen el kell hagynia a tantermet, hívhatja
a titkárságot és a szakszolgálatot, hogy átmenetileg helyettesítsék őt.
Az oktatás a törzstanteremben folyik, ha lehetséges, akkor kisebb, ugyanazon a
tagozatból származó tanulócsoportokban. Következetesen be kell tartani, hogy a
különböző tagozatos tanulók egymás közt ne keveredjenek, és a tanulócsoportjaik se
legyenek kapcsolatban egymással, sem a reggeli ügyelet idején, sem a napköziben. Az
állandó csoportok tagjai így csökkenthetik a fertőzés esélyét, és annak a terjesztését is
megakadályozhassák.
A törzstantermek 1 – 3. osztályig:
TAGOZAT

TANTEREM SZ.

1. a

1

1. b

2

1. c

3

2. a

6

2. b

5

2. c

4

3. a

25

3. b

23

3. c

27

A tantermekben a tanulók a legnagyobb távolságban ülnek minden irányban, így a
cseppfertőzés esélye csökken. Az osztályban az ülés rendje mindig ugyanaz. Az
osztályfőnök jelöli ki az ülés rendjét, más tantermekben pedig a szaktanár.
A tanulók többnyire ugyanabban a tanteremben vannak, amelyben a legtöbb tantárgyat
tanulják. A tanulók nem mennek az egyik tanteremből a másikba, kivéve a testnevelés-,
az angol-, a német-, a szlovén- és a magyar órákon.
A tanulócsoportok az azonos tagozatba tartozó tanulókból állnak. A tanulócsoportok
mindig ugyanabban a tanteremben tanulnak. A tanárok a tanulócsoportokért a
törzstantermekbe mennek, és elkísérik őket a másik tanterembe, amely az órarendjük
által meg van határozva. Az óra után a tanár visszakíséri a tanulókat a törzstanterembe,
ahol az órarendjük szerint van az órájuk. Ezt megelőzően a tanár fertőtleníti a
tantermekben a padokat, ahol a megelőző órán ültek a tanulók.
A tanulók egymásközt nem kölcsönözik a taneszközeiket, de ha erre mégis sor kerülne, a
tanárok azt is fertőtlenítik.
Az oktatás egy része a szabadban is folyhat. Ott is figyelembe kell venni a távolsági
szabályok betartását.
2. c) A testnevelés oktatása
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A testnevelés oktatása folyhat a tornatermekben, vagy kint a szabadban, a
sporttevékenységekre kijelölt területeken. A különböző tagozatos tanulók egymással nem
keveredhetnek. Kedvező időjárás esetén javasolt a szabadtéri testnevelési óra.
Az 1. harmad tanulói a törzstantermekben öltöznek át. A sportfelszereléseket, amelyeket
használnak, a tanáraik fertőtlenítik.
A testnevelési órán a testneveléstanárok sajátos eljárásokat tartanak be. Részletesebb
tájékoztatás a sport- és zenei tevékenységek kockázatmentességéről a következő linken
olvasható:
www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_kulturne_dejavnosti.pdf,
www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 (sport).
A tanárnak ügyelnie kell arra, ha a tanteremből kiviszi a tanulókat, hogy a tanulók
betartsák a megfelelő egymásközti távolságot. Ezt be kell tartani akkor is, ha már
elhagyják az épületet.
2. d) Könyvtár
A könyvtár az előre meghatározott órarend és könyvtári utasítások szerint működik. A
tanulók csak előre egyeztetett időpontban, tanári kísérettel mehetnek könyvtárba. A
könyvtári anyag használatát a COVID19 idején a következő szabályzat határozza meg:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
2. e) Mellékhelyiségek
Az 1 – 3. osztályos tanulóknak a mellékhelyiségekben kötelező a védőmaszkok
használata. Az illemhelyre történő távozás szabályait a tanár határozza meg. Javasolt az
egyenkénti eltávozás, ha lehetséges a tanórák alatt. A tanulók az ajtók kilincseit
könyökkel, vagy papírtörlővel fogják meg, amelyet magukkal visznek a tanteremből. Ha a
mellékhelyiségben egyszerre több tanuló tartózkodik, tartsák be a távolságra vonatkozó
szabályokat. Erről és a kézmosásról az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon
beszélgessenek a tanulókkal. A mellékhelyiségek használata után a tanulók szappannal
mossák meg, majd papírtörlővel alaposan töröljék meg a kezüket. A szünetekben a
folyosókon ügyelő tanárok irányítják a mozgást.
2. f) Játszótér
Az iskola udvarán található játszóteret kizárólag az iskola tanulói használhatják,
amelynek biztosítottuk a fertőtlenítését. A játszótér igénybevételéhez használati rend
készül, amely meghatározza a tagozatok, illetve tanulócsoportok sorrendjét a
játszótéren. A játszótér kellékei használat után fertőtlenítésre kerülnek.

3.) Az oktató-nevelő tevékenységek kivitelezése
Oktatáson kívüli tevékenységeket nem tervezünk, főleg azokat nem, amelyek igénylik a
tanulók összevonását.
A nem kötelezően választott tantárgy 1. osztályban (angol, német nyelv mint első idegen
nyelv, szlovén nyelv, magyar nyelv) oktatásához úgy alkalmazkodunk, hogy az órákat
egy-egy tagozaton belüli csoportban tartjuk.
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A reggeli felügyelet, a napközi és a szakkörök tagozaton belül kerülnek kivitelezésre.
Az úszótanfolyamok és a tanulmányi kirándulások nem szervezzük meg. Az iskolák nagy
hangsúlyt fektetnek a mozgásra, ezért egyre több erőnléti gyakorlatot és
sporttevékenységet ajánlanak az adott lehetőségek közt, amelyeknél ugyancsak
figyelembe kell venni az a fertőzésmegelőző szabályokat (betartani az egymásközti
távolságot, a helyiségek szellőztetését, …)
A tevékenységi napokat az iskolában, tagozatokon belül kell kivitelezni figyelembe véve
az egészségügyi és fertőzésmegelőzési szabályokat és rendeleteket.
Az iskolai zárt sporthelyiségeiben nem szervezünk olyan tevékenységeket, amelyek nem
részei az oktató-nevelő munkának és külső munkatárs vezetésével folyna.
A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók különóráit az iskola tanárai tartják figyelembe
véve az egészségügyi és fertőzésmegelőzési szabályokat és rendeleteket.
A szünetekben, a tízórai idején a tanulók nem hagyhatják el a tantermeket. A
szünetekben kötelező a tantermek kiszellőztetése, a tanulók elvégezhetnek néhány testi
gyakorlatot.
A tanulók az iskolába magukkal hozzák az iskolai felszerelésüket, az iskolai papucsukat
(ha ez nincs az iskolában), vizet műanyagpalackban és más melegebb ruházatot, hiszen
a helyiségek rendszeresen szellőztetve lesznek.
Egy perc az egészségért: bevezetjük a mindennapos, ún. » egy perc az egészségért«
képzést, amely alkalmával a tanulók korához igazítva megtanulják a az egészségügyi
eljárások helyes végzését.
4.) A védőmaszkok használata
A tanulóknak a törzstanteremmen, illetve munkacsoportjukon kívül mindig viselniük kell a
védőmaszkokat, (kivéve, ha csak a saját osztálytársaival tartózkodik a teremben). Ez a
buszmegállóban és a buszon is érvényes.
Az iskola alkalmazottainak állandóan viselniük kell a védőmaszkot, az iskola udvarán is.
A tanároknak a védőmaszk viselete kötelező a tagozaton kívüli tevékenységek során is,
pl. séták közben vagy az iskola sportpályáin. Ezalatt nem társalognak egymással.
A védőmaszk használati szabályait állandóan kísérni kell tekintettel arra, hogy
megváltozhatnak a törvények SzKOSM és az OKI szabályai is.
A buszra várakozás során a tanulók védőmaszkot viselnek, és betarják az egymás közti
távolságot. Ennek betartására az ügyeletes tanár ügyel.
5.) A helyiségek szellőztetése/fertőtlenítés/egyéb fertőzésmegelőzési
eljárások
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A szakkádernek a munkavégzés során következetesen be kell tartania a
fertőzésmegelőzési egészségügyi szabályokat (kéz- és helyiség fertőtlenítés,
védőmaszkviselés mindig és mindenhol – a tanteremben az oktatás ideje alatt, a
távolság betartása, a helyiségek szellőztetése, a tanóra alatt legalább egyszer).
A tantermeket, a tornatermeket, a ruhatárakat, az az étkezőt, a mellékhelyiségeket és az
iskola más helyiségeit igénybevétele során, legalább minden órán rendszeresen
szellőztetni kell az elfogadott protokoll szerint, amely a nyilvános intézmény tisztítására
/fertőtlenítésére vonatkozik.
A fertőtlenítőszer-adagolók az épület több helyén is megtalálhatók: a folyosókon,
aulában, s minden olyan helyen, ahol emberek tartózkodnak. Ugyancsak több helyen
megtalálhatók az egészségügyi és a fertőzést megelőző eljárásokról szóló infografikák.

6.) Iskolai étkeztetés
Az élelem elkészítésének folyamata az iskolakonyha részére előírt és elfogadott COVID19 fertőzésmegelőzési és egészségügyi előírások protokolljának szigorú betartása szerint
folyik.
A tanteremben, illetve étkezőben a tanulók úgy ülnek, hogy betartják a távolságot.
Minden asztalnál egy tanuló ül. Több, étkezést igénylő tanuló esetében egy asztalnál
legfeljebb két azonos osztályból származó tanuló ülhet.
Az étkezőben jelölve van a mozgás iránya, a sorban állás esetén be kell tartaniuk a 2 m
távolságot.
AZ 1 – 3. OSZTÁLYOS TANULÓK ÉTKEZETETÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE
1. OSZTÁLY
HÉTFŐ
12.10
TÖRZSTANTEREM

KEDD
12.10
TÖRZSTANTEREM

SZERDA
12.10
TÖRZSTANTEREM

CSÜTÖRTÖK
12.10
TÖRZSTANTEREM

PÉNTEK
12.10
TÖRZSTANTEREM

KEDD
12.10

SZERDA
12.10

CSÜTÖRTÖK
12.10

PÉNTEK
12.10

TÖRZSTANTEREM

TÖRZSTANTEREM

TÖRZSTANTEREM

TÖRZSTANTEREM

SZERDA
12.15 3.a
12.25 3.b
13.35 3.c
ÉTKEZŐ

CSÜTÖRTÖK
12.15 3.a
12.25 3.b
13.35 3.c
ÉTKEZŐ

PÉNTEK
12.15 3.a
12.25 3.b
13.35 3.c
ÉTKEZŐ

2. OSZTÁLY
HÉTFŐ
12.10 (2. a, b)
13.00 (2. c)
TÖRZSTANTEREM
3. OSZTÁLY
HÉTFŐ
KEDD
13.00 3.a
12.15 3.a
13.10 3.b
12.25 3.b
13.20 3.c
13.35 3.c
ÉTKEZŐ
ÉTKEZŐ
*Az osztályok egymást váltják.

AZ ÜLÉS RENDJE AZ ÉTKEZŐBEN MINDIG UGYANAZ
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ÉTELOSZTÓ PULT
1.
sor

2.
sor

3.
sor

3.a

3.c

3.b

A 4 – 9. OSZTÁLYOS TANULÓK ÉTKEZTETÉSE – az ebéd a melléképület bejáratánál
vehető át.
7.) A feladatlapok osztása és beszedése
A feladatlapokat a tanár osztja ki és szedi be, aki előtte megmosta vagy fertőtlenítette a
kezét. A visszahozott/leadott feladatlapokat a tanár az átnézés előtt legalább 1 napig
megbízható helyen tárolja.
8.) Fogadóórák és szülői értekezletek
A fogadóórák és a szülői értekezletek virtuálisan, illetve telefonbeszélgetések által
folynak, vagy számítógépes és videó-kapcsolat segítségével.
9.) Egészségügyi okok miatti kimaradás az oktatásból
Az általános iskolai oktatásban való részvétel a tanulók számára kötelező (Az Általános
iskolákról szóló törvény).
Az egészségügyi okok miatti kimaradást az iskolai oktatás folyamatából a tanuló
kiválasztott orvosa határozza meg. Azon a tanulókkal, akik nem tudnak részt venni az
iskolai oktatásban, az iskola szakdolgozói felveszik a kapcsolatot az oktatás folyamatába
bevont kommunikációs csatornák segítségével.
A tanításban csak az egészséges tanulók és tanárok vegyenek részt (a felsorolt egy vagy
több tünet nélkül pl.: magas láz, bedugult orr/nátha, folyamatos tüsszögés, köhögés,
torokfájás, nehéz légzés, fejfájás, izomfájdalmak, hasmenés, hányinger, a szaglás és az
ízlelés hiánya, fáradékonyság, enyhe vagy súlyos szemgyulladás).
Ha a gyerek a fent felsorolt szimptómákkal betegszik meg, akkor maradjon otthon és
korlátozzák a kapcsolatait más személyekkel. A továbbiakban hívják fel a gyerek
kiválasztott orvosát, vagy az ügyeletes orvost.
10.) Eljárások A Covid-19 Tünetes Tanuló Esetében

Ha a tanulónál lázat és egyéb heveny légúti fertőzést tapasztalunk, intézményünk az
iskola szabályzatának értelmében értesíti a szülőket. A tanuló egy erre a célra
elkülönített helyiségben megvárja a szülőket (a melléképületben lévő szoba,
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amelynek a kulcsa a titkárságban található). A várakozás ideje alatt védőmaszkot
visel, amennyiben az állapota ezt megengedi. Kizárólag az erre a célra kijelölt
mellékhelyiségeket használhatja. Más e helyiségeket nem veheti igénybe. A fertőzés
gyanús tanuló mellett tartózkodó személy védőmaszkot visel és szigorúan betartja az
egészségbiztonsági szabályokat. A gyermek szülei kapcsolatba lépnek a gyermek
személyes orvosával.
11.) Az alkalmazottak érintkezése az intézeten belül
A videókonferenciáknak és
kapcsolattartással szemben.

telefonbeszélgetéseknek

előnyük

van

a

közvetlen

A tantestületi helyiségekben és a kabinetekben való tartózkodásra a tantermek
használatára vonatkozó szabályok érvényesek.
A szakkáder kerüli a nemformális társalgást (pl. a tantestületi szobában, a folyosókon, a
kabinetekben, a tízórai alatt), és a saját munkájuknál figyelembe veszik a
fertőzésmegelőzési
egészségügyi
intézkedéseket.
A
legtöbb
megbeszélést
videókonferencia és telefonbeszélgetések által végezik el.
12.) A szülők/alkalmazottak értesítése
A protokollt ismertetjük a szülőkkel és az intézet alkalmazottjaival. A protokollt az
igazgatónő fogadja el, és az elfogadást követően kifüggesztik a tájékoztatási táblára,
ezenkívül az intézet honlapján is megjelentetik.
Az intézet rendszeresen kíséri a SzKOSM és az OKI utasításait, és a többi illetékes szerv
tájékoztatásait. Szükség esetén megváltoztatja, folyamatosan módosítja az utasításokat,
valamint az érvényben lévő intézkedéseket és protokollokat. Ugyanúgy kíséri és ellenőrzi
az egyes intézkedések alkalmasságát, ellenőrzi a tervek és protokollok kivitelezését is.
13.) Végső rendelkezések
Ennek a protokollnak minden változtatását és kiegészítését az intézet igazgatónője
fogadja el, és értesíti az alkalmazottak, a szülőket és szükség esetén más illetékes
szerveket is.
A protokoll az elfogadást követően ki van függesztve az intézet tájékoztatási táblájára, és
a megjelentetésétől számítva lép hatályba. A protokoll A COVID-19 elleni védekezés és
mentés, valamint egyéb a 2020/21-es tanévre vonatkozó protokollok tervének
melléklete.
Lendva, 2021. 1. 22.
Sabo Tatjana,
az intézet igazgatónője
Kifüggesztve a tájékoztatási táblán/az intézet honlapján, 2021. 1. 25.
A protokoll 2021 1. 25-étől lép hatályba.
8

