A Pro Musica AMI eljárásrendje a járványügyi készenlét idején
Jelen intézkedési terv 2020. szeptember 1. napjától módosításig vagy visszavonásig marad
érvényben. Módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően kerülhet sor.
A protokoll az EMMI által kiadott eljárásrend alapján készült, figyelembe véve az iskola
sajátosságait, munkarendjét.

1. Felkészülés a tanévre, tanévkezdésre


A tanévkezdés előtti időszakban teljeskörű (tantermek, szaktantermek, öltözők,
mosdók, közösségi terek, folyosók, tanári szobák, titkárság, stb.) fertőtlenítő
nagytakarítást kell végezni vírus- és baktériumölő szerekkel.



A csoportos tanárok az első óra alatt tájékoztatják a tanulókat az iskolai, a járványügyi
készültség idején alkalmazandó eljárásrendről.



A személyi higiéné betartása (zsebkendőhasználat, kézmosás…) az intézmény minden
tanulójának, dolgozójának kötelessége.



A szülők tájékoztatása a járványügyi készenléttel kapcsolatos szabályokról 2020.
augusztus 31. napjáig az iskola honlapján és emailon keresztül történik.

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
2.1 A kézfertőtlenítést az alábbiak szerint biztosítjuk intézményünkben


Az iskolába érkezéskor minden belépő dolgozónak és tanulónak kézmosás és érintős
kézfertőtlenítési lehetősége és kötelezettsége van.

A kézmosással, kézfertőtlenítéssel kapcsolatos kötelezettséget a kísérő tanár, illetve az aktuális
főtárgy tanár köteles felügyelni, ellenőrizni.
2.2 Napi többszöri fertőtlenítő takarítás biztosítása


A közösségi helyeken és az egyéni órák termeiben óránkénti fertőtlenítést végzünk.
(Kilincsek, W.C ,

folyosói kapcsolók, lépcsőfeljáró, kapaszkodók) A zongorákat

minden növendék után fertőtlenítő kendővel áttöröljük. Mivel a többi hangszer egyéni
használatú, a fertőtlenítésre nincs szükség.


Szolfézs termekben csoportváltás esetén, óraközi szünetekben a kijelölt személyeknek
beosztás szerint kötelességük

a felületek fertőtlenítése. Fertőtlenítést tanuló nem

végezhet. A takarítás tényét minden esetben az ajtóra kifüggesztett takarítási naplóra fel
kell vezetni.

3. Az intézmény látogatása, rendezvények


A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében
csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.



Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban
bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon vagy e-mailben az
iskolát. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az
intézményt nem látogathatja.



A szülők lehetőség szerint ne lépjenek be az épületbe, kivétel a beiratkozás hetében. Jó
idő esetén kérjük, gyermeküket az udvaron várják meg. Iskolai rendezvényekre, szülői
értekezletre, fogadóórákra való belépés során kérjük a szülőket a szájmaszk
használatára és a kézfertőtlenítésre.



Az épület közösségi tereiben lehetőleg be kell tartani a 1,5 méter távolságot. A
tantermekben lehetőség szerint (csoportlétszámtól függően) törekedni kell a megfelelő
távolságtartásra.



A diákoknak maszk használata az iskolában nem kötelező, de ha a gyermeken
napközben légúti fertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, addig köteles viselni a maszkot,
míg a szülők haza nem viszik az iskolából. Ezért kérjük, hogy a tanulók táskájában
legyen maszk.



Nagyobb létszámú iskolai rendezvényeinkről – mivel a rendezvények az I. félévben
főleg a karácsonyi időszakban vannak - a járványügyi helyzetre való tekintettel, az
előírásoknak megfelelően később döntünk.

4. Egyéb fontos tudnivalók



Hatósági karanténba kerülés tényét a szülő köteles jelenteni az iskolának telefonon vagy
e-mailben, a tanuló hiányzása ebben az esetben igazoltnak tekintendő. Az órák digitális
megtartása kérhető.



A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi (hatósági)
igazolással térhet vissza, amelyet az iskolába érkezéskor le kell adnia a főtárgytanárnak.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és egészségünk megóvása érdekében felelősségteljes
együttműködést.
Szeged, 2020.augusztus 29.
Erdős Kinga
intézményvezető

KIEGÉSZÍTÉS

A kormány által kiadott rendelkezések alapján iskolánkba minden belépő pedagóguson és
növendéken digitális lázmérést végzünk. A 37,8 foknál magasabb hőmérsékletű gyermekek
hőfokát 15 perc múlva ismét megmérjük. Ha továbbra is fennáll a magasabb testhőmérséklet,
értesítjük a növendék szüleit, aki az elkülönítő helyiségben várakozhat.

A kiegészítés 2020. október 1. napjától lép érvénybe.

Erdős Kinga
intézményvezető

