MELLÉKLET
A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HÁZIRENDJÉHEZ
A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
1. Az intézmény látogatása
1.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban
és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Hiányzás esetén kérjük
a főtárgytanár mielőbbi értesítését, majd az orvosi igazolás vagy szülői nyilatkozat bemutatását.
1.2 A növendék betegsége vagy esetleges karantén miatti otthon tartózkodása idején az így kieső órákat
digitális formában kizárólag egyéni elbírálás alapján és a Fenntartóval egyeztetve áll módunkban
megtartani.
1.3 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
értelmében a köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott vagy munkát végző személyeken és a
tanulókon kívül más személy nem léphet be.
1.4 Az intézmény területére lépve kötelező a bejáratoknál a kéz alapos fertőtlenítése, valamint a
testhőmérséklet mérés.
2. Az intézményben való tartózkodás szabályai
2.1 Intézményünk törekszik arra, hogy megelőzze a csoportosulásokat mind az iskola területén, mind az iskola
épülete előtt.
2.2 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Minden tanterembe kerül
kézfertőtlenítő eszköz, amit szükség esetén ott is kötelező használni.
2.3 A közösségi terekben, folyosókon a maszk viselése kötelező, és mindemellett törekedni kell a 1,5 méteres
védőtávolság betartására.
2.4 Az órák során igyekszünk mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
2.5 A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő
takarítás elvégzésére és a rendszeres szellőztetésre.
2.6 Kihelyezett szolfézsóráink helyszínein az adott intézmény intézkedési protokolljának betartása az irányadó
és a mi intézményünkével együtt értendő. A csoportos órák közti szükséges fertőtlenítést az adott iskola
takarító személyzete végzi. Amennyiben ennek kivitelezése partneriskoláink részéről a délután folyamán
nem megoldott, úgy iskolánk tanárai végzik.
3. A szakmai munkához kapcsolódó szabályok
3.1 A zenekari próbák helyett szólampróbákat tartunk. A próbákon kottapultonként a zenekari gyakorlattól
eltérően minden esetben csak egy-egy hangszeres ülhet.
3.2 A kóruspróbáknál szintén szólampróbákkal, zenehallgatással illetve csengettyűegyüttes létrehozásával
igyekszünk betartani a biztonsági előírásokat.
3.3 A közös használatú hangszerek fokozott fertőtlenítése elvárt.
4. Hangversenyek, rendezvények
4.1 A szülők belépési tilalma miatt növendékhangversenyeinket kizárólag a szereplő gyermekek és a tanárok
jelenlétével tartjuk meg. A szülők számára lehetőséget biztosítunk a koncertek Online követésére YouTube
élő adás formájában.
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5. Záró rendelkezések
5.1 Jelen protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet
alakulásától függően, a Fenntartó utasításai szerint kerül sor. A módosításról az iskola honlapján és a
helyben szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat és tanárokat.
5.2 Kérjük a kedves szülőket, növendékeket és kollégákat, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az
oktatással kapcsolatos híreket a https://www.kormany.hu/hu a https://koronavirus.gov.hu/ és a
https://www.oktatas.hu/ felületein lehet követni.
5.3 A fenti szabályok az iskola minden dolgozójára és tanulójára egyaránt kötelező érvényűek, betartásuk
közös érdekünk.
Gödöllő, 2020. november 6.
Buka Enikő
intézményvezető
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