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Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére
Készült: Budapest, 2020. augusztus 28án,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által kiadott
intézkedési terv alapján.
Az intézmény látogatása, rendezvények

•

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó
látogathatja. Kérjük, hogy amennyiben akár a kollégák, akár a tanulók közül bárki
tüneteket észlel magán, vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával, és a fejleményekről
értesítse az iskolát.
Amennyiben a nap folyamán kiderül valamelyik tanulóról, hogy lázas beteg, vagy a
fertőzés tünetei jelentkeznek rajta, a tanuló azonnal elkülönítésre kerül. Ezek után a tanuló
személyi anyagában leadott háziorvost értesítjük, aki ezután megteszi a szükséges
intézkedést.

•
•

Intézményünkben — a lehetőségekhez mérten — próbáljuk kerülni a csoportosulást!
Az iskola/színház épületében, a színházterem és a próbaterem (kávézó) kivételével a
közösségi terekben (előtér, mellékhelyiség ,tanári) a maszk viselete kötelező.
A tanítási órákon, foglakozásokon, színházi próbákon bizonyos létszám felett a maszk
használata ajánlott.

•

Az előtérbe, kávézóba (próbaterembe), színházterembe való belépéskor is használnia kell
minden belépőnek a kézfertőtlenítőt.

•

A tanítási óra, színházi próba megkezdése előtt az órát tartó tanár, csoportvezető, rendező
és egyéb munkatárs testhőmérővel ellenőrzi, hogy nincsen lázas beteg a csoportban.
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•

A tanítási órákon, a színházi próbákon az adott órát /próbát tartó tanár, csoportvezető,
rendező feladata annak eldöntése, hogy milyen feltételekkel tartja meg az órát, a próbát ,
tehát dönt a maszk vagy az arcpajzs viselésével kapcsolatban.

•

A színházteremben és a próbateremben (kávézóban) a tanulók lazább, szellősebb
elhelyezését csoportbontásokkal is meg lehet oldani.

•

Tanári döntés alapján a szakmai órákat, tanórákat a szabadban is meg lehet tartani az
időjárás függvényében.

•

A közösségi terekben (előtérben), mosdókban, öltözőkben egyszerre csak annyi diák
tartózkodhat,

hogy

betartható

legyen

az

ajánlott

egészségügyi

távolság.

A

színházteremből, próbateremből (kávézó) való távozáskor a közösségi terekben a maszk
szabályos használata kötelező.

•

Az intézmény rendezvényeket, kirándulásokat mindig az Operatív Törzs által aktuálisan
meghatározott feltételek mentén szervez, betartva a létszámkorlátozásokat, a higiéniai
elvárásokat.

•

Minden korábban beteg tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe!
A külföldről hazaérkezett diákjainkra az aktuális, országos szabályok vonatkoznak!

1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
Intézményünk, színházunk bejáratánál a dolgozók, látogatók, tanulók belépésekor
kötelező a vírusölő kézfertőtlenítő használata. Maszk nélkül senki nem léphet az
épületbe! Ezt a szabályos belépést kérjük betartani!
Vendégeket csak indokolt esetben fogad az iskola és a színház, rájuk is vonatkozik a
higiéniai szabályok betartása.
A szociális helyiségekben, továbbá az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat
követően szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés használata kötelező.
A légkondicionálók használatát kérjük elkerülni. Helyette az óra, foglalkozás, próba
utáni szellőztetést kérjük.
A színházterem és próbaterem (kávézó) és közösségi terek, zárt terek szellőztetése
minimum óránként egyszer ajánlott. Ez a szaktanárok, csoportvezetők, rendezők és
minden, az épületben tartózkodó egyéb dolgozó feladata.
Az épületfertőtlenítő takarítása folyamatos. A takarítás során különösen kiemelt
figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (emelvény, székek, kilincsek,
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korlátok, munkaeszközök stb.), valamint a padló és a mosható felületek vírusölő hatású
szerrel való fertőtlenítésére.
A tanulók, tanárok, csoportvezetők, rendezők, színészek, szülők, látogatók és az
iskolában /színházban dolgozók kötelezően tartsák be a köhögési etikettet:
köhögéskor, tüsszentéskor a papír zsebkendő használata kötelező, azt követően a
használt papír zsebkendőt a szemetes kukába kell helyezni, és alapos kézmosás,
kézfertőtlenítés szükséges utána! Ha papír zsebkendő nem áll rendelkezésre, akkor a
könyökhajlatba kell köhögni/tüsszenteni.
Fontos a higiéniai szabályok betartása, a takarítón kívül mindenki másnak is érdeke és
feladata az iskolakülönböző helyiségeinek rendben tartása. Ha valaki valamilyen
problémát észlel, azonnal jelentse az iskola és színházvezetésnek!
A mellékhelyiségekben és a közösségi terekben fertőtlenítő szereket helyezünk el, de
emellett indokolt, hogy minden diáknak és dolgozónak rendelkezésre álljon saját
tisztasági csomag (kézfertőtlenítő szer, papír zsebkendő, egészségügyi papír), melyet
bármikor használhat. A mellékhelyiségekben a járvágyügyi helyzetre való tekintettel
új kézszárítókat szereltünk fel, ezzel is segítve a hatékonyabb védekezést.
A tanulók a személyes és iskolai felszereléseiket minden nap vigyék haza, a
szekrényeikben csak tankönyvek, könyvek maradhatnak.

2. Étkezésre vonatkozó szabályok
Étkezés a kávézóban történhet, előtte és utána a szappanos kézmosás vagy
kézfertőtlenítő szer használata kötelező.
Étkezés után mindenki pakoljon és mosogasson el maga után, az étkezőpultot valamint
az étkezéskor használt széket is fertőtleníteni kell a kihelyezett szerrel.
Az étkező helyiségének higiéniai szempontból való tisztántartása folyamatos, a
tanárok, csoportvezetők, rendezők, iskolai és színházi dolgozók figyelik a szabályok
betartását.
3. Tanulói hiányzások kezelése
Igazolt hiányzásnak tekinthető annak a diáknak a hiányzása, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik (pl. tartós betegsége vagy egyéb
érintettsége miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik), illetve akkor, ha a tanuló
hatósági vesztegzárba kerül (a karantén időszakára kapja meg az igazolt hiányzást).
A hiányzott időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógussal
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
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