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Intézkedések a Szent Mór Iskolaközpontban a fertőzésveszély elkerülésére az EMMI 

intézkedési terve alapján 

Jelen intézményi intézkedési terv módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembe vételével 

kerül sor. 

Intézményünk látogatása és használati rendje 

Intézménybe lépés, benntartózkodás 

1. Intézményünk Papnövelde utcai épületébe a felsősök a főbejáraton keresztül léphetnek be. 

A gimnazisták a Hunyadi utcai nagykapun (autóbejárat) keresztül közelíthetik meg az 

iskolát, az udvarban a Koncertterem előtti lépcsőn haladva, az épület 1. emeletén léphetnek be az 

iskolába. (A gyermekét személygépkocsival szállító szülő az iskola udvarára nem hajthat be!)  

2. Az intézménybe érkezéskor minden belépő (szülők, vendégek is) fertőtlenítse a kezét!! 

3. Az épületeinkbe érkező szülők a portán várják meg gyermeküket, jelen helyzetben az 

osztálytermekhez nem tudnak felmenni! 

4. Amennyiben szülő jön a gyermekért, kérjük, hogy tájékoztassák előre (üzenőben, 

tájékoztatóban, vagy e-mailen) a gyermek napközis tanítóját, tanárát a szülő érkezésének várható 

időpontjáról. A pedagógus leküldi a gyermeket a portára szülőjéhez a neki leadott időpontban. 

5. A szülők intézménybe lépésekor maszk használata kötelező! 

7. Az osztálytermekben gondoskodni kell az állandó ültetési rendről. Tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

8. Szünetekben a termek átszellőztetése kötelező. 

9. A folyosókon fokozott tanári ügyeletet biztosítunk. 

10. Szünetekben a tanulók kötelesek kimenni az udvarra: felsősök a 2. emeleti folyosón a 

Bagolyvár udvarára, gimnazisták a földszinti és első emeleti kijáraton a tornacsarnok tetejére. 

Kivételt képeznek azok az osztályok, melyeknek testnevelés órája következik, vagy testnevelés 

órájuk volt. 

Étkezés, étkeztetés 

1. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására, 

vagy kézfertőtlenítésére. 

2. A tanulók büfében való tartózkodása során a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező. 

A megvásárolt ételt a tanulók lehetőség szerint a nyitott Mór Caféban fogyasszák el. 
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3. A menzán étkezők számára a távolságtartás előírt.  

4. Az étkezőben csak étkezési céllal tartózkodhat tanuló. 

Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb ellátásra vonatkozó 

szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni. 

Tanulói hiányzások kezelése 

1. Annak a tanulónak a hiányzását, aki vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége, vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek/tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. 

2. Hatósági karantén idején a tanuló - az otthona elhagyása nélkül -, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

Eljárás beteg személy esetén 

1. Amennyiben egy gyermeknél/tanulónál, pedagógusnál, vagy más intézményi dolgozónál 

fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni őt. Az intézmény erre a célra külön 

helyiséget jelöl ki. 

2. Az elkülönített gyermek/tanuló szülőjét haladéktalanul értesíti az intézmény és felhívja 

figyelmét arra, hogy gyermeke háziorvosát sürgősséggel értesítse! 

3. Szülő értesítésével párhuzamosan az intézmény eleget tesz azonnali bejelentési 

kötelezettségénék az EMMI felé, valamint értesíti az iskolaegészségügyi orvost és a Fenntartót. 

4. Az elkülönítésre kerülő gyermeket/tanulót ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

5. A gyermek iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza. 

Pécs, 2020. szeptember 1. 

 


