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Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1. 
OM: 040047 

Tel: 30/642-3462 

Honlap: pmami.biatorbagy.hu 

e-mail: pasztimami@gmail.com                                                      

 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

A Biatorbágyi Pászti Miklós AMI - ban 

a 2020/2021. tanévben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 
 

Iskolánknak önálló épülete nincs.  

 

Ezért a művészeti iskolánkba járó gyermekek és szüleik számára székhelyünk és telephelyeink 

intézkedési protokolljának betartása az irányadó és iskolánkéval együtt értendő. 

 

Az intézmények helyi protokollja az adott intézmény honlapján, valamint a helyben szokásos 

módon megtekinthető: 

 Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ és 

 Közösségi ház  

https://juhaszferencmk.hu/ 

 Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

https://ritsmannschule.hu/wp-content/uploads/2020/08/Helyi-

int%C3%A9zked%C3%A9si-terv-2020.-szept.-1-t%C5%91l-

sz%C3%BCl%C5%91knek.pdf 

 Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromsági és Kálvin téri épülete 

https://iskola.biatorbagy.hu/eljarasrend/ 

 pátyi Bocskai Általános Iskola 

http://www.bocskaisuli.hu/ 

 

A fentiekkel összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a járványügyi készenlét 

idejére kiadott Intézkedési Tervet alapul véve 2020. szeptember 7 – től a Biatorbágyi Pászti 

Miklós AMI – ban az alábbi – mindannyiunk egészségét védő – óvintézkedések lépnek életbe: 

 

 

FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

 Székhelyünkön, a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban, valamint 

telephelyeinken, a Közösségi ház és az Általános Iskolák területén a takarító személyzet 

minden nap alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó Érdi Tankerületi Központ biztosítja 

számunkra. 

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 Általános iskolai telephelyeinken szülők az épületbe nem léphetnek be. 
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Szülők a gyermeküket csak az iskola bejáratáig kísérhetik, a pedagógusok gondoskodni 

fognak arról, hogy minden gyermek megtalálja tanárát és a tanítási órák helyszínét. 

 Kérjük továbbá a szülőket, hogy a központba – székhelyünkre, a Biatorbágyi Juhász 

Ferenc Művelődési Központba – kizárólag a személyes megjelenést igénylő esetekben 

érkezzenek, az aktuális járványügyi előírások betartása mellett. Kapcsolattartásra a 

honlapunkon feltüntetett elérhetőségeket használják! 

 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban, nevelésben és az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes pedagógus, illetve dolgozó vehet részt.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus gyanú, vagy igazolt 

fertőzés áll fenn.  

 A művészeti iskolai foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A 

tantermekben, a lehetőségek figyelembevételével gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, 

illetve az öltözőkben, ezért a néptáncórák előtti és utáni öltözésnél ügyelünk arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.  

 A csoportos foglalkozások (szolfézs, képzőművészet, néptánc) során a 1,5 méteres 

védőtávolság biztosítására törekszünk. A néptáncórákat igyekszünk a szabadban 

megtartani és mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

Szolfézs órákon az éneklést mellőzve a növendékek zeneismereti, elméleti feladatokat 

oldanak meg, és dolgoznak fel. 

 A közösségi terekben csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres távolság, közösségi terekben a maszkviselés kötelező. 

 Programjainkat, rendezvényeinket, amennyiben a mindenkori aktuális járványügyi 

előírások lehetővé teszik, azok szigorú betartása mellett szervezzük.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA 

 Székhelyünk és valamennyi telephelyünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk, annak használata mindenkire nézve kötelező jellegű. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók szaktanáraiktól 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A 

gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet. 

 Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, napi többszöri fertőtlenítő takarítást 

végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran 

érintett felületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében rendszeres, fokozott 

intenzitással szellőztetünk. 

 

TANESZKÖZÖK, HANGSZEREK HASZNÁLATA 

 Növendékeink a hangszeres órákon, - a zongora, hárfa és a tuba kivételével - valamint 

a csoportos társművészeti foglalkozásokon csak saját tulajdonú, vagy a nevükre kiadott 

hangszereket, taneszközöket használhatják.  

 A közös használatú hangszerek fokozott fertőtlenítése elvárt és kötelező. 

 Az egyéni használatú hangszerek tisztán tartása ajánlott. 

 Valamennyi hangszer csak előzetes szappanos kézmosást követően használható. 
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TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy meggyengült immunrendszerű állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági 

karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. 

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, őt haladéktalanul elkülönítjük, és értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a fertőzés 

fennállásának gyanújáról a szülőt/gondviselőt is azonnal értesítjük, figyelmét felhívjuk 

arra, hogy feltétlenül keresse fel telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el, és ennek tartalmáról tájékoztassa 

iskolánkat.  

A betegség jeleit mutató gyermeket kizárólag a szülő/gondviselő viheti haza. 

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket. 

 Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie 

és tájékoztatni az iskolát. 

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

 Iskolánknak kidolgozott eljárási rendje van arra az esetre, ha a fertőzés miatt a 

hagyományos munkarend megváltozna. 

 Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap, hogy 

térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatásra.  

 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 

oktatási céllal nem látogathatják.  
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Jelen intézkedési terv (eljárásrend) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról az iskola honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a 

tanárokat, szülőket és tanulókat. 

 

Kérjük a kollégákat, növendékeket és a szülőket, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak! 

Az oktatással kapcsolatos hírek a https://www.kormany.hu/hu a https://koronavirus.gov.hu/ és 

a https://www.oktatas.hu/ felületein naprakészen követhetők. 

A fenti szabályok az iskola minden dolgozójára, tanulójára és látogatójára egyaránt kötelező 

érvényűek, betartásuk közös érdekünk. 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 9. 

 

       Bolykiné Kálló Eszter 

            intézményvezető 
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