IGAZGATÓI HATÁROZAT

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK

2020/2021-ES TANÉV.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”
2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)
2020. szeptember 7. napján kiadott alapján kiegészített
2. számú módosítás (2020. 09. 21.)

A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola intézményvezetője az intézményi SZMSZ
alapján - saját önálló jogkörömben - az iskola alkalmazottjaira, tanulóira és az
intézménybe belépőkre az alábbi utasítást hozom:

Az aktuális Intézkedési Terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós által aláírt intézkedési terv módosításait, amelyet igazgatói
utasítással pontosítunk.
Jelen intézkedési terv a Magyarország Kormánya által megbízott Nemzeti Népegészségügyi
Központ és az Operatív Törzs együttműködésével létrejött tanévkezdési protokoll alapján
készült és a járványhelyzet feloldásáig érvényes.

Készült a járványügyi helyzet időszakára.
Cegléd, 2020.október 2.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
•

A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Eötvös téri, Selyem utcai, Népkör utcai és
Budai úti telephelyére csak a tanulók léphetnek

•

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.
(IX. 18.) Korm. rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A
szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől
kötelező lesz a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének
mérése és az iskola közösségi terein – udvar, folyosó, mosdó, ebédlő – a
védőmaszk viselése.

•

A döntés értelmében tanuló csak akkor lehet az intézményben, ha az érkezéskor
mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott

mértéket.

(az

intézményi

belépéshez

megengedett

testhőmérsékletet az országos tisztifőorvos határozatban teszi majd közzé.)
Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy
a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a tanulót kísérő
nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) maszk viselése mellett a
kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
•

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
tanuló látogathatja. Az tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.

•

Az Eötvös téri épületben a tanulók 2020. október 5-től a szüneteket – mivel nem
biztosítható a magas létszám miatt a rendeletben előírt 1,5 védőtávolság védőmaszkot viselve az udvaron tölthetik. Annak a tanulónak, akinek nincs
védőmaszkja, a tanteremben kell a tanítási szünetek alatt maradnia.

•

Kérjük a tisztelt szülőket, védőmaszk nélkül – legalább 2 darab – ne engedjék
gyermeküket iskolába!

A szabályok betartását szigorúan ellenőrizzük tanulóink, az Önök és családjuk
egészsége védelmében.

MASZKOT FEL!!!

