A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium belső szabályzata a járványügyi készenlét
idejére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján

1. Az intézmény látogatása, rendezvények


Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó
látogathatja. Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van, arról haladéktalanul értesítsék az iskolát!



Amennyiben a nap folyamán kiderül valamelyik tanulóról, hogy lázas beteg, vagy a fertőzés
tünetei jelentkeznek rajta, a tanuló azonnal elkülönítésre kerül, az iskolaegészségügyi
orvos utasítása alapján, a szülőt értestíve haladéktalanul intézkedünk. Ebben az esetben a
tanuló háziorvosi vizsgálata indokolt.



Intézményünkben és az iskola épülete előtt kerüljük a csoportosulást!



Az osztálytermekben a tanulók lazább, szellősebb elhelyezéséről – az osztálytermek adta
lehetőségek mentén – az intézmény gondoskodik. A tanulók a személyes és iskolai
felszereléseiket minden nap vigyék haza, a szekrényeikben csak tankönyvek, könyvek
maradhatnak. Fontos szempont az osztályközösségek egyben tartása, ugyanabban a
teremben. A tantermekben, a foglalkozásokon a maszk használata ajánlott.



A közösségi terekben, mosdókban, öltözőkben egyszerre csak annyi diák és tanár
tartózkodhat, hogy betartható legyen a másfél méteres távolság. Az osztályteremből 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. (Zárt tér helyett szabadtéri rendezvény, a rendezvény kisebb létszámú
rendezvényekre bontása, a résztvevők körének korlátozása).



Minden korábban beteg vagy az intézményből a gyanú miatt korábban hazaküldött tanuló
és dogozó kizárólag orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza az
intézménybe, melyet az iskolának el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül! A külföldről hazaérkezett diákjainkra az aktuális, országos szabályok vonatkoznak!
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása



Intézményünk bejáratánál a dolgozók és a tanulók fertőtlenítő szeres szőnyegen
keresztül lépnek be, majd kötelező a vírusölő kézfertőtlenítő használata. Maszk nélkül
senki nem léphet az épületbe! Maszk hiánya esetén a maszk pótlásáról az osztályok
szülői közössége gondoskodik. A szabályos belépést a portás ellenőrzi!



Az iskola épületébe csak diákjaink és kollégáink tartózkodhatnak, másoknak belépni
tilos! Egyéb belépési szándékokról a vezető vagy vezető ügyeletes dönthet a portással
való egyeztetés alapján.



A mellékhelyiségekben, továbbá az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat
követően szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés használata kötelező.



A tantermek és közösségi terek, zárt terek szellőztetése minimum óránként egyszer
ajánlott. Ezt a szaktanárok és az ügyeletes tanárok és a hetesek ellenőrzik.



Az épület fertőtlenítő takarítása folyamatos. Az órarend alapján takarítási rend készül.
A takarítás során különösen kiemelt figyelmet fordítunk a gyakran érintett felületek
(padok, székek, kilincsek, korlátok, munkaeszközök…), valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére.



A tanulók és dolgozók kötelezően tartsák be a köhögési etikettet: köhögéskor,
tüsszentéskor a papír zsebkendő használata kötelező, azt követően a használt papír
zsebkendőt a szemetes kukába vagy nejlonzacskóba kell helyezni, és alapos kézmosás,
kézfertőtlenítés szükséges utána!



Fontos a higiéniai szabályok betartása, mindenkinek érdeke és feladata az iskola
különböző helyiségeinek rendben tartása. Ha valaki valamilyen problémát észlel,
azonnal jelentse a gondnoknak/iskolavezetésnek!



A mellékhelyiségekben és a közösségi terekben fertőtlenítő szereket helyezünk el, de
emellett indokolt, hogy minden diáknak és dolgozónak rendelkezésre álljon saját
tisztasági csomag (maszk, kézfertőtlenítő szer, papír zsebkendő, egészségügyi papír…),
melyet bármikor használhat.

3. Étkezésre vonatkozó szabályok
3.1. Iskolai menzára vonatkozóan


Mindenkinek felelőssége önmagának és társainak védelme az étkezések során is!



Az iskolánkban befizetett étkezés az ebédlőben történik, előtte és utána a szappanos
kézmosás vagy kézfertőtlenítő szer használata kötelező.



Az ebédlőben csak étkezési céllal lehet tartózkodni, aki az étkezést befejezte,
haladéktalanul hagyja el az ebédlőt.



Az ebédlőben csak az előre kijelölt időpontban tartódhatnak kizárólag azok a diákok,
akik megrendelték az ebédet.



Az ebédlőben egyszerre 25 főnél több nem tartózkodhat!



Sorban állás esetén be kell tartani a másfél méteres távolságot!



Az étkezés során lehetőség szerint ügyeljünk arra, hogy az osztályok ne keveredjenek
az asztalok mellett!



Az étkező helyiségének higiéniai szempontból való tisztántartása folyamatos, étkezési
időben felügyelő tanár segíti a szabályok betartását.

3.2. Egyéb étkezések esetén


Mindenkinek felelőssége önmagának és társainak védelme az étkezések során is!



A büfé előtt csak a vásárolni szándékozók álljanak sorba, ott is kerüljük a
csoportosulást, és a sorban állásnál tartsuk be a másfél méteres távolságot!



A megvásárolt ételt, italt a tantermekben, a saját ülőhelyén fogyaszthatja el mindenki.
Más diákok padjánál enni, inni tilos!



Az otthonról hozott és külsős helyről rendelt ételeket is a tanteremben, saját
ülőhelyünkön fogyasztjuk el, otthonról hozott evőeszközökkel, amelyeknek tárolása az
iskolában tilos, tisztán tartása pedig – minden egyes nap végén – otthon történik.



Poharak, csészék, evőeszközök egymásnak történő átadása tilos.

4. Kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok


A kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályokat a kollégium szabályozza. Intézményünk
a kollégiumokkal a kapcsolatot tartja, csak az a kollégista diák léphet be az iskolába,
akinek ezt a kollégium engedélyezi. Szigorú szabályok vonatkoznak a külföldről érkező
tanulóinkra!

5. Tanulói hiányzások kezelése


Igazolt hiányzásnak tekinthető annak a diáknak a hiányzása, aki a vírusfertőzés
szempontjából veszélyeztett csoportba tartozik pl. tartós betegsége (szív- és
érrendszeri, cukor, légzőszervi, rosszindulatú daganatos, máj- és vesebetegség) vagy
immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, és írásban kérelmezi az intézményvezetőnek címezve, illetve akkor, ha a
tanuló hatósági karanténba 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.



A hiányzással kapcsolatos egyéb esetek a házirend szabályai szerint működnek.

6. Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetén


Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus-pozitív, az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, szükséges-e elrendelni
az intézményben más munkarendet. A tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt, az intézmény vezetője a döntés szerint jár el.



A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésére iskolánk felkészült. Ebben az
esetben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a
pedagógusok és a tanulók online és más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.

Ezen szabályok betartása mindenki számára kötelező. A közösségünkben nem tartózkodhat az, aki
valamelyik szabálypont be nem tartásával a többség védelme érdekében az együttműködést elutasítja.
Ebben az esetben jegyzőkönyv készül, melyről azonnal értesítjük a szülőt és az iskolafenntartót.
Az új koronavírussal kapcsolatosan kérjük, hogy a tanulók és a szüleik a következő oldalakon
tájékozódhatnak: kormany.hu, koronavirus.gov.hu.
Ez a belső szabályzat visszavonásig érvényes!
Budapest, 2020. szeptember 8.

