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INTÉZMÉNYI PROTOKOLL
a 2021/2022. tanévben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnáziumban a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
2021. november 2.
A dokumentumban foglalt intézkedések az intézménnyel kapcsolatban álló minden személyre (tanuló, tanár,
munkatárs, szülő, egyéb partner és látogató) visszavonásig érvényesek.
Határozottan kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermeküket kizárólag egészségesen és lázmentes állapotban
engedjék iskolába (alsósokat náthásan sem).
Helyiségek használata




Idegen személyek (mindenki, aki nem az iskola tanulója vagy dolgozója) az iskola épületébe az alábbi
feltételekkel léphet be:
o testhőmérséklet mérés
o kézfertőtlenítés
o védettségi igazolvány bemutatása
o az épületben való tartózkodás alatt mindvégig az orrot és a szájat eltakaró maszk viselete
Minden tanteremben rendelkezésre áll kézfertőtlenítő és papírtörlő, amelynek kezdő készletét az iskola, ezt
követően az osztályok biztosítanak. A termek ülésrendje szigorúan rögzített. A tantermen belül is fokozottan
ügyelünk a szociális távolságtartásra. Tanórán a tanár igyekszik biztosítani a távolságot, amennyiben nem
megvalósítható, úgy a maszk viselése kötelező, ezt a szaktanárok elrendelhetik.



Minden diákunk számára kötelező a saját tisztasági csomag, melynek tartalma: kis törülköző, saját szappan,
nedves fertőtlenítő kendő vagy felületfertőtlenítő spray. Mindenkinél minimum két darab, lehetőleg mosható
maszk legyen.



A termek ablakait az időjárásnak megfelelően nyitva tartjuk, a szellőztetést a szünetekben az ablakok és ajtók
kitárásával történik.



Közös terek (lépcsőház, folyosó, lift, mosdó, könyvtár, fejlesztő szoba, öltöző) használata esetén mindenki
számára kötelező a maszk szabályos viselése.
A tanteremben lévő eszközök, felszerelések, használat után minden esetben fertőtlenítésre kerülnek a
pedagógus által.
Betegség után a gyermek kizárólag orvosi igazolással érkezhet újra a közösségbe.




Szülői nyilatkozatok
 Iskola épületében zajló szakköri foglalkozások, edzések, zenei képzések látogatása kizárólag szülői
nyilatkozat leadása után engedélyezett.
 Az iskola épületén kívüli, iskolai (szülői) szervezésben megvalósuló programok (pl. kirándulás, lelkigyakorlat)
esetén szintén szülői nyilatkozatot kérünk.
A nyilatkozat letölthető:
http://wardmaria.hu/common/documents/Let%C3%B6lthet%C5%91%20nyomtatv%C3%A1nyok/szuloi_nyilat
kozat_covid2020.docx

Iskolai rendezvények


Az éves munkatervben szereplő események (pl. szalagavató, nyílt napok stb.) egyedi elbírálás alapján
kerülhetnek megtartásra.

Teendők beteg személy esetén


Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.



A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetében
A COVID fertőzöttek esetén a járványmegelőző intézkedéseket a szoros kontaktok karanténba helyezésével végzi a
járványügyi hatóság, nem az intézmény működésének korlátozásával.
A járványügyi eljárásrend szerint a szoros kontaktok felkutatását (akiket karanténba kell tenni), a COVID-beteg első
tünetének napját megelőző 2 napra visszamenőleg, tünetmentes SARS-CoV-2 fertőzött esetében a mintavételt
megelőző 2 napra visszamenőleg kell felkutatni.
Az így felkutatott szoros kontaktok közül mentesülnek a kontaktok a karantén alól az alábbi esetekben:
- Az elmúlt 6 hónapban igazoltan átesett koronavírus fertőzésen
- COVID elleni védőoltásban részesült
- Védettségi igazolványa van.
Tehát ha egy beteg tanuló az első tünete megjelenésének napját megelőző 2 nappal korábban volt utoljára az
intézményben, akkor nincs járványügyi teendő az intézménybe járó gyermekek, felnőttek vonatkozásában.
Ha 2 napja, vagy annál rövidebb ideje volt utoljára, akkor kontaktuskutatást kell végezni és a mentességi
körülményekkel nem rendelkező szoros kontaktokat karanténba kell helyezni. Az intézmény működésének korlátozása
járványügyi szempontból nem indokolt.
Kommunikáció



Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket
a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
A protokoll betartásával kapcsolatos szülői kérdéseket kérjük, hogy az SZMK képviselőin keresztül juttassák
el a vezetoseg@wardmaria.hu címre.

Kérjük az intézménnyel kapcsolatban álló valamennyi érintett személyt, hogy a fenti intézkedéseket egymás
védelmében, határozottan és szigorúan tartsa és tartassa be!
Számítunk együttműködésükre!
Budapest, 2021. november 2.

