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A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Intézkedési terve
2020/2021-es tanévre
1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
2. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, feltétlenül keressék meg
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A gyermek
ebben az esetben az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
3. A szülő a KRÉTA rendszeren, e-mail-en, telefonon, szülőknek létrehozott csoporton
keresztül értesítse az iskolát gyermeke hiányzásáról majd az igazolást a Kréta
rendszeren keresztül a mulasztások menüpontban kell feltölteni legkésőbb aznap,
amikor iskolába jön a tanuló, vagy hozza magával.
4. Az iskolába való belépés/beléptetés az áruház felöli oldalon történik, ahol a portánál
a kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés kötelező. Az intézmény területére az ott
foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát
végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a
gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú
személyen kívül más személy nem léphet be.
5. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az
intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
6. A foglalkoztatott, illetve a nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az
érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 C mértéket.
7. Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklete az ismételt mérés
alapján is eléri vagy meghaladja ezt az értéket, a többi gyermektől, tanulótól el kell
különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni
kell.
8. Tanítási idő alatt az iskolát önállóan csak a nagyszünetben lehet elhagyni. Az iskolába
való visszaérkezéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
9. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
10. A tanítási nap végén a padból mindent ki kell pakolni, hogy a fertőtlenítés
elvégezhető legyen.
11. A szünetekben lehetőség szerint az udvaron kell tartózkodni, a megfelelő távolság
betartásával. Kerülni kell a csoportosulást.

12. A hetesek gondoskodjanak róla, hogy szünetekben és lehetőség szerint tanóra alatt
is, az ablakok nyitva legyenek, de mindenképp gyakran kell szellőztetni.
13. A csoportbontások, teremváltások után a hetesek kötelesek tantermekben a padokat,
kilincset,
villanykapcsolót,
számítógépbillentyűzetet,
számítógép
egeret
fertőtleníteni.
14. Elkülönítést biztosító helyiség: az orvosi szoba (38-as)
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