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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. augusztus 18-án kiadott, a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló kiadvány alapján, alapfokú művészeti
iskolánkban a következő intézkedési tervet készítettük.
2020. szeptember 1-től visszavonásig hatályos.

Fertőtlenítő takarítás, biztonságos környezet kialakítása
 Intézményünkben az iskola nyári takarítása mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ
ajánlásával fertőtlenítő takarításra is sor került, amit a takarítók végeztek el.
A tisztitó- és fertőtlenítőszerek szakszerű raktározása, kihelyezése, pótlása a takarítók
feladata.


A tanítási napokon kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, billentyűzet, egér, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló
és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítése rendszeres legyen.



Zárt térben folyamatosan szellőztetünk, folyosókon, valamint a szociális helyiségekben
is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.



Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára kötelező.



A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel,
illetve papírtölőt helyezünk el.



Az iskolában használt taneszközöket, hangszereket rendszeresen fertőtlenítjük.



A személyi higiéné alapvető szabályait kérjük, hogy tanulóink is tartsák be: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
Hangszeres termekben szolfézstermekben, mosdókban lévő szeméttárolókat napjában
többször ürítjük.

Az intézmény látogatása


Az iskolát kizárólag egészséges, koronavírus fertőzésre utaló tüneteket nem mutató
tanuló, pedagógus, iskolai alkalmazott látogathatja.
Leggyakoribb tünetek: www.koronavirus.gov.hu oldalon megtalálható



Amennyiben tüneteket észlelnek, gyermeküket ne engedjék iskolába, telefonon hívják
fel háziorvosát!



Az iskola alkalmazottjaira ugyanez a szabály vonatkozik.



A szülő köteles az iskolát értesíteni telefonon, Kréta rendszeren, más kommunikációs
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzést állapítottak meg.



Az iskola értesíti a területi népegészségügyi hatóságot tanuló vagy dolgozó pozitív
tesztjéről, illetve érintettségéről.



Szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, illetve csak előre egyeztetett időpontban
ügyintézés céljából, ez esetben szájmaszk használata, kézfertőtlenítés kötelező.



Tanítási órák után a tanulóinknak el kell hagyni az intézmény területét, folyosókon
csoportosulni, beszélgetni nem megengedett.



A szülők a gyerekeket az iskola kapujáig kísérhetik.

Érkezés


Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy használjon
fertőtlenítőt! A tanulók esetében elsősorban a szappanos kézmosás lehetősége javasolt.
A bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, a mosdókban folyékony szappant és
papírtörlőt biztosítunk.



A várakozás elkerülése érdekében a tanulók az órájukra pontosan érkezzenek ne sokkal
a tanórák kezdete előtt.



Kommunikáció a tanítókkal lehetőség szerint a tájékoztató füzetben, vagy on-line módon
történjen!

Tanítási órák


A termek adottságai, területe, valamint a csoportok létszámától függően próbáljuk
biztosítani a hangszeres termekben és szolfézstermekben a távolságtartási szabályok
betartását.



Tanulóink számára a tanítási órákon, foglalkozásokon maszk viselése lehetséges, de
nem kötelező.



Kamarazenekari és kamaraének foglakozásokat 1,5 méteres védőtávolság
megtartásával engedélyezzük, legfeljebb 15 fő részvételével gyakori szellőztetés
mellett.

Létszámkorlátozások, védőtávolság, maszk


Iskolánkban előírásoknak megfelelően tömeges rendezvények nem tarthatók,
kamaratermeinkben legfeljebb 30 fős összejövetel tartható védőtávolság betartásával.



Szülői értekezletek (vagy pl. órabeosztás) engedélyezettek az iskolaépületekben a
szükséges járványügyi előírások betartásával, időben eltolva, kizárólag a
kamaratermekben lehet megtartani.



Tantermek elhagyásakor maszk viselését javasoljuk, de annak használata nem
kötelező.



Pedagógusok számára a maszk használata javasolt, de nem kötelező.

Étkezés


Zeneiskola épületében az étkezés nem engedélyezett.

Rendezvényeink


A 2020/2021-es tanévben mellőzzük tanévnyitót, tanévzárót, mivel iskolánk nem
rendelkezik iskolaudvarral. Iskolai ünnepségeinket, személyes jelenlétet nem igénylő
értekezleteinket az online térben tarjuk meg.



A járványhelyzet fennállásáig felfüggesztjük iskolai és városi rendezvényeinket
(karácsonyi hangverseny, Répcementi találkozó stb.)



Belföldi tanulmányi kirándulások (hangverseny, operalátogatás) nem ajánlottak, de
engedélyezettek az érvényes egészségügyi előírások betartása mellett.



Külföldi tanulmányi kirándulások nem engedélyezettek.

Kapcsolattartás szülőkkel, gondviselőkkel


Pedagógusokkal való kapcsolattartásra az online konzultációt javasoljuk. Lehetőségek:
KRÉTA digitális napló gondviselői hozzáféréssel, email, messenger csoportok



Telefonszámaink: Kőszeg: 06-94 563-323 , Csepreg: 06-301477209



Email címek: koszegizeneiskola@gmail.com, csepregizeneiskola@gmail.com



Honlapjaikra (csepregizeneiskola.hu) és Facebook oldalainkra (Budaker Gusztáv
Zeneiskola, Csepregi Zeneiskola) kiteszünk minden szükséges információt.



Indokolt esetben, időpont egyeztetést követően, személyes találkozás lehetséges, maszk
viselése, fertőtlenítő használata és a távolságtartási szabályok betartása mellett.



A tanárok a bejáratott kommunikációs csatornán értesítik a szülőket.

Tanulói hiányzások kezelése


Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását
igazoltnak tekintjük. Kérjük a szülőket, hogy erről előzetesen tájékoztassák a
hangszeres tanárt. Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül
a részére előírt karantén időszakára. Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása
nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartás mellett vesz részt az oktatásban.



Egyéb távolmaradással kapcsolatos szabályokat házirendünk tartalmazza.

Teendők beteg személy esetén


Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük,
egyúttal értesítjük a gondviselőt és az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő kötelessége, hogy egyeztessen gyermeke
háziorvosával a további teendőkről.



A beteg gyermek felügyeletét elkülönített helyiségben kesztyűt és maszkot viselő
kolléga látja el.



A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Intézkedések fertőzés esetében


A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről vagy annak megszűnéséről az
Operatív Törzs dönt.



A tantermen kívüli, digitális munkarendben a zenetanulás-tanítás elsősorban digitális
eszközök alkalmazásával történik, módjáról a szaktanár tájékoztatja szülőket és a
növendékeket.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.

Kőszeg, 2020. szeptember 1.
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