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Szám:707 2021 Tárgy: Intézményvezetői utasítás: szeptember 3 tó!
alkalmazandó intézményi járványügyi védekezésről.

Intézményvezetői utasítás a védelmi intézkedésekről, 2021.

szeptember 03-tó! visszavonásig.

Köszönhetően az elmúlt időszak közös erőfeszítéseinek és a Koronavírus - járvány elleni
sikeres védekezésnek, jelenléti munkarendben tudjuk megkezdeni az Új tanévet.

A korábban kiadott:

- Intézményvezetői utasítás a védelmi intézkedések ideiglenes megszorításának
idejére.

- Intézkedési terv 4.0 ajárványügyi készenlét idejére.

intézkedéseket visszavonom.

A következő időszakban iiitézményünk ismét a hatályos Házirend, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján működik, a lenti kiegészítésekkel.

I. Az intézmény látogatása, rendezvények

Szülőkre és hozzátartozókra vonatkozó szabályok:

- Általános elvárás, hogy az intézményt, kizárólag egészséges és tünetmentes tanulók és
dolgozók látogathatják.

- Hatályukat vesztik a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének
mérését, valamint a köznevelési intézményekbe történő belépésre vonatkozó
szabályokat elrendelő kormányrendeleti szabályok, így az Intézkedési Terv ezen
pontjait nem kell alkalmazni. Az intézménybe való belépést és az intézményben valo
tartózkodást a Házirend és a SZMSZ szabályozza.

Tanulókra vonatkozó szabályok:

- A maszkhasználattal kapcsolatos szabályok érvényüket veszítették, ugyanakkor a
maszkhasználat nem tiltott.



- Az intézmény területén tanulóink korlátozás nélkül mozoghatnak a Házirend szabályai
alapján.

- Az iskolai hiányzások kapcsán a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
51. ~ (2) bekezdés c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén
kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a
járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor — ahogy az alapvető jogok biztosa
is megállapította (AJB-2289/2021) a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre
tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása
nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői
kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a
járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül
kell vizsgálnia.

A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy:
- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének

reális veszélye;
- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyire

biztosított a fertőzés megelőzése;
- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy

háztartásban élő személyekre;
- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába

járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;
- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való

távolmaradás alatt.

- Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen történő
megvalósítása javasolt.

Az intézményvezetői utasítás, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr által kiadott
VIII/4541/2021/KOAT témájú levele alapján készült. (Védekezés a köznevelési
intézményekben)

Tápiószentmárton, 202 1.szeptember 06.
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