Alternatíva Életfa Általános Iskola,
Gimnázium Művészeti Szakgimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 203177

2021/09/F.I.IT/KIEG.

Az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA 3533 Miskolc Sétány utca 1. székhely/telephelyén, az Intézmény
sajátosságainak megfelelő Intézkedési Terv járványügyi helyzetben
A 2020/09/F.I.IT. iktatószámú Intézkedési Terv kiegészítése

Jelen kiegészítés elkészítésének ideje: 2021. szeptember 01.
Alkalmazandó: 2021. szeptember 01. naptól. Ettől a hatálydátumtól, jelen kiegészítéssel együtt érvényes a
2020/09/F.I.IT. iktatószámú Intézkedési Terv.
Kidolgozásban részt vesznek: Márton-Czifrák Eszter Intézményvezető
Telekes Balázs Intézményvezető helyettes
Molnár-Sáska Enikő alelnök az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLÁÉRT
EGYESÜLET képviseletében

1. A 2021/2022. tanévünkben is elsődleges szempont a járvány megjelenésének, terjedésének
lehetőségeink szerinti megakadályozása. Figyelembe kell vennünk az ide járó gyermekek testi, lelki,
szellemi biztonságát. A megelőzésben olyan, aktuális korlátozásokat kell bevezetni, mely korlátozásokkal
csökkenthető az iskolán belüli vírusfertőzés megjelenése:
-

ha a hivatalos járványügyi adatok indokolttá teszik, a szülőket, hozzátartozókat, nem az
iskolánkhoz tartozó személyeket az intézmény épületébe nem engedjük be.
ha több osztályban is értesülünk fertőződés gyanújáról, gondoskodni kell arról, hogy az
osztályközösségek egymással minél kevesebbet találkozzanak.
a szülőket tájékoztatni kell, hogy a közösségbe kizárólag tünetmentes gyermekeket hozzanak.
bármilyen tünet megjelenésekor a szülőknek tájékoztatniuk kell a háziorvost
betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhet a tanuló: „közösségbe mehet”

2. Az EMMI, a Népegészségügyi Hivatal és az Oktatási Hivatal előírásait be kell tartanunk, a covid-pozitív
esetekben az elkülönítést, az aktuális karantén szabályait, hogy melyik osztályt milyen formában kell
oktatnunk, az általuk, az aktuális esetekre vonatkozó Határozat alapján kell meghatároznunk,
megszerveznünk.

3. Minden igazolt covid-pozitív esetet jelenteni kell a Népegészségügyi Hivatalnak és az EMMI-nek. Covidfertőződés estében a hivatalos, az adott esetre vonatkozó, hivatalos szerv által, az általa kiadott
határozatban leírtak szerint kell eljárni!
4. A határozat megérkezéséig a fenntartó az intézményvezetővel együtt kell hogy eldöntse az addigi
teendőket, melyeket az adott esetre vonatkozó szokásos, hivatalos rendelkezések figyelembe vételével
határoz meg. A Népegészségügyi Hivatal határozatának megérkezésekor azonnal módosítani kell az iskola
intézkedésén, ha abban a teendőket, az aktuális eljárást másként határozták meg.

Miskolc, 2021.09.01.
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